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    Μαρούσι, 11/8/2017 

       Αρ. Πρωτ.: 2825 

Γραφείο : Προέδρου                                            
Πληροφορίες : Γραφείο Προμηθειών 

  Μακρής Μ. - Νικολάου Ν.  
Διεύθυνση : Αγράφων 3-5  
Ταχ. Κώδικας : 15123 Μαρούσι 
Τηλέφωνα : 210 5212164 & 2810  
Φαξ  : 210 5212135 
 
 
Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης 
για την ετήσια ασφάλιση και την παροχή υπηρεσιών  οδικής βοήθειας 25 υπηρεσιακών 
οχημάτων  και δικύκλων του ΚΕΕΛΠΝΟ. 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 2071/1992 (άρθρο  26) [ΦΕΚ Α΄ 123/15.7.1992], «Σύσταση του 

Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.), ως Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο 

από τον Υπουργό Υγείας». 

2. Το Π.Δ. 358/1992 [ΦΕΚ Α΄ 179/24.11.1992], «Οργάνωση, Λειτουργία, 

Αρμοδιότητες Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.)». 

3. Την Υ1/οικ.5028/2001 [ΦΕΚ Β΄ 831/29.6.2001], «Εσωτερικός 

Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.Λ.».  

4. Το Ν. 3370/2005 (άρθρο 20) [ΦΕΚ Α΄ 176/11.7.2005], «Οργάνωση και 

Λειτουργία των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις», 

Μετονομασία του Κ.Ε.Ε.Λ. σε ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και λοιπές ρυθμίσεις. 

5. Το Ν. 4270/2014 [ΦΕΚ Α΄ 143/28.6.2014], «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις)», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, στον οποίο το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. υπήχθη με τον Ν. 

4366/2016 (άρθρο 1 παρ. 1) [ΦΕΚ Α΄ 18/15.2.2016], «Κύρωση: α) της 

από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση 

     AΔΑ :    734A469ΗΜΛ-Π5Φ 
     ΑΔΑΜ : 17REQ001816115 
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κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 

Οικονομικών» (Α' 182) και β) της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων 

Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε. (Α' 184) και άλλες 

διατάξεις» και το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες». 

6. Το N. 4412/2016 [ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016], «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ)».   

7. Το Ν. 4441/2016 [ΦΕΚ Α΄ 27/6.12.2016], «Απλοποίηση διαδικασιών 

σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και 

λοιπές διατάξεις». 

8. Το Ν. 4013/2011 [ΦΕΚ Α΄ 204/15.9.2011] «Σύσταση Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 

Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».  

9. Το Ν. 3861/2010 [ΦΕΚ Α΄ 112/13.7.2010] «Ενίσχυση της διαφάνειας 

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα 

Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».  

10. Το Ν. 2690/1999 [ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999] «Κύρωση του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».  

11. Το Ν. 4250/2014 [ΦΕΚ Α΄ 74/26.3.2014] «Διοικητικές Απλουστεύσεις 

κ.λ.π.».  

12. Το Ν. 2859/2000 [ΦΕΚ 248 Α΄/7.11.2000] «Κύρωση Κώδικα Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας». 
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13. Το Ν. 2121/1993 [ΦΕΚ 25 Α'/4.3.1993] «Πνευματική Ιδιοκτησία, 

Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα».  

14. Το Ν.3580/2007«Επιτροπή Προμηθειών Υγείας» 

15. Διευκρινίζεται ότι την παρούσα διέπουν διατάξεις, προεδρικά διατάγματα, 

αποφάσεις, και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή ή κατ’ 

εξουσιοδότηση των παραπάνω νόμων έστω και αν ρητώς δεν αναφέρονται 

στην παρούσα. 

16.Κάθε άλλη διάταξη της ευρωπαϊκής ή εθνικής νομοθεσίας κατά το μέρος 

που αφορά την παρούσα πρόσκληση.  

 
Β. Τις κάτωθι αποφάσεις και έγγραφα: 

1. Την με αριθμό Π1/2380/18.12.2012 Κ.Υ.Α. [ΦΕΚ Β΄ 3400/20.12.2012], 

«Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».  

2. Όλες τις οδηγίες, ερμηνευτικές εγκυκλίους και αποφάσεις που έχουν 

εκδοθεί από την ΕΑΑΔΗΣΥ μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης της 

παρούσας. 

3. Τις αποφάσεις του ΔΣ που ελήφθησαν κατά τις 6η/16-3-2017 , 2η//20-1-

2017 Συνεδριάσεις και 7η //23-3-2017 

4. Το υπ’αριθμ.πρωτ 2821-1-11/8/2017 που καταχώρησε το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, για την εκτέλεση 

της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου 

(ΑΔΑΜ) 17REQ001816115 

5. Την απόφαση ανάληψης δαπάνης, την οποία υπογράφει ο αρμόδιος 

διατάκτης και η οποία αναρτήθηκε στην Διαύγεια έλαβε ΑΔΑ 734A469ΗΜΛ-
Π5Φ 

 
Α. Δια της παρούσης, σας καλούμε να υποβάλετε έγγραφη  οικονομική προσφορά 

για την ετήσια απλή ασφάλιση η οποία να περιλαμβάνει : κάλυψη για 
σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές, ζημιές από ανασφάλιστο όχημα, θραύση 
κρυστάλλων, νομική προστασία και οδική βοήθεια, των 25 υπηρεσιακών 

οχημάτων και δικύκλων του ΚΕΕΛΠΝΟ όπως φαίνονται στον κάτωθι πίνακα: 
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Συνολικού προϋπολογισθέντος ποσού 13.500 €. 
 
Γίνονται δεκτές προσφορές  μόνο για το σύνολο των ζητούμενων ειδών.  
Οι προσφέροντες πρέπει να είναι μέλη στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας 
και στο ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ(Σ.Α.Π.)έτους 2017 . 
 
 
Β. Η υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να γίνει μέχρι την Παρασκευή 18/8/2017 
και ώρα 12.00 σε σφραγισμένο φάκελο, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής 
(ΚΕΕΛΠΝΟ), Αγράφων 3-5, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15123.Το έργο της αξιολόγησης 
των προσφορών θα αναλάβει η Υπηρεσία. 

 
Οι προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν υποχρεωτικά τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
α. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, 

στην οποία συμμετέχουν και θα δηλώνουν ότι: 

Πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016 και ειδικά ότι δεν βρίσκονται σε μία 

από τις καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 1, 2 & 4 και του άρθρου 74, για τις οποίες οι 

  Αριθμός Κυκλοφορίας  ΜΑΡΚΑ 
 
ΜΟΝΤΕΛΟ  

ΕΙΔΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΤΥΠΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΕΤΟΣ 1ης 
ΚΥΚΛ 

1 ΚΥ-4659 FORD TRANSIT ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ 2004 
2 ΚΥ-4660 FORD TRANSIT ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ 2004 
3 ΖΖΥ-2706 CHEROKE JEEP ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4Χ4 2001 
4 ΙΜΜ-6218 SKODA YETI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4Χ5 2013 
5 ΙΡΕ-2132 CHEVROLET CAPTIVA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4Χ6 2012 
6 ΖΜΝ-9363 FORD TRANSIT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MINI-BASS 2004 
7 ΖΚΖ-2958 PEUGEOT 807 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MINI-BASS 2004 
8 ΙΡΒ-4437 CITROEN JUMPER ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2012 
9 ΙΡΒ-4131 CITROEN JUMPER ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2012 
10 ΖΜΖ-2836 MERCEDES VITO ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΙΝ-ΜΟΝΑΔΑ 2002 
11 ΖΜΖ-2839 MERCEDES VITO ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΙΝ-ΜΟΝΑΔΑ 2002 
12 ΖΜΖ-2841 MERCEDES VITO ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΙΝ-ΜΟΝΑΔΑ 2002 
13 ΖΜΖ-2846 MERCEDES VITO ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΙΝ-ΜΟΝΑΔΑ 2002 
14 ΖΜΖ-2852 MERCEDES VITO ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΙΝ-ΜΟΝΑΔΑ 2002 
15 ΖΜΖ-2851 MERCEDES VITO ΨΥΓΕΙΟ   2002 
16 ΚΗΥ-2998 MERCEDES 609 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΙΝ-ΜΟΝΑΔΑ 1997 
17 ΖΜΖ-2883 MERCEDES SPRINTER ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΙΝ-ΜΟΝΑΔΑ 2002 
18 ΖΜΖ-2881 MERCEDES SPRINTER ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΙΝ-ΜΟΝΑΔΑ 2002 
19 ΙΜΡ-6352 MERCEDES SPRINTER ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΙΝ-ΜΟΝΑΔΑ 2002 
20 ΖΜΖ-2873 MERCEDES SPRINTER ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΙΝ-ΜΟΝΑΔΑ 2002 
21 ΖΜΖ-2858 MERCEDES SPRINTER ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΙΝ-ΜΟΝΑΔΑ 2002 
22 ΚΗΥ-8723 CITROEN SAXO ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ COUPE 1999 
23 ΙΡΖ-0503 PIAGGIO M21 ΜΗΧΑΝΗ   2003 
24 ΚΥ-5970 VOLVO ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΙΝ-ΜΟΝΑΔΑ 1998 
25 ΧΥΝ-287 PIAGGIO BEVERLY ΜΗΧΑΝΗ   2009 
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οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν και ότι πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 75 

(Εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο). 

 

Το έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (α.) υποβάλλουν:  

 οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)  

 όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)  

 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να παρέχουν στην 

Αναθέτουσα Αρχή όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα που αναφέρουν στην 

υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, εφόσον τούτο 

ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, τόσο κατά τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

όσο και κατά την εκτέλεση αυτής.  

 
β. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, 

στην οποία συμμετέχουν και θα δηλώνουν ότι: 

 η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

πρόσκλησης και των επισυναπτόμενων  τεχνικών προδιαγραφών και ότι 

αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της. Επιπροσθέτως, θα αναγράφεται 

ο αριθμός φαξ και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον οποίο θα αποστέλλονται 

για γνωστοποίηση τα σχετικά, με την εξέλιξη του διαγωνισμού, έγγραφα και 

αποφάσεις. 

 τα στοιχεία στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή,  

 
γ. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε 

ισχύει, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, στην οποία θα 

δηλώνουν ότι θα προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά- αναλόγως με την νομική 

μορφή στην οποία ανήκουν - κατά την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον επιλεχθούν 

ως ανάδοχοι. 

Την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ( β.) υποβάλλουν:  

 οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)  

 ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων σύμβουλος του Διοικητικού συμβουλίου για τις 

ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)  

 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Συνεταιρισμούς.  
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 ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου.  

 κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας.  

 
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει και τα κάτωθι νομιμοποιητικά 
έγγραφα,  από την ανακοίνωση της επιλογής του (υπό τον όρο προσκόμισης αυτών): 
 
 
α. Προκειμένου για αντισυμβαλλόμενο Ατομική Επιχείρηση στο όνομα του ιδιοκτήτη 
της, απαιτούνται τα εξής έγγραφα: 
 
 

Πίνακας 1 –  Έλληνες πολίτες 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός 

η εγγραφή του Υποψηφίου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή 

βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται αφενός η άσκηση του 

επαγγέλματός του κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι 

εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει 

ότι: 

1/ δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση  

α) για κάποιο από τα αδικήματα του αρ. 73 του Ν.4412/2016 

β) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας 

2/δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκημα σχετικό με 

την επαγγελματική του διαγωγή. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου 

εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, 

εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό 

και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, 
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Πίνακας 1 –  Έλληνες πολίτες 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, αίτηση για υπαγωγή στο 

καθεστώς εξυγίανσης και περί μη υπαγωγής στο άρθρο 99. Σε περίπτωση 

εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση 

την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία 

και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα 

δηλώνει όλους τους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 

απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

5. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα 

οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης, ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής 

του στην αλλοδαπή, τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδονται 

τα σχετικά πιστοποιητικά. 

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, 

ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη 

συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν 

στον Υποψήφιο Ανάδοχο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, 

έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα δικαιολογητικά του ανωτέρω 

πίνακα. μετά την σχετική έγγραφη εντολή. 
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Πίνακας 2 – Αλλοδαποί πολίτες 

Τα πιστοποιητικά του παραπάνω πίνακα 1 ή άλλα ισοδύναμα έγγραφα ή 

αποδεικτικά μέσα εκδοθέντα από τις κατά περίπτωση αρμόδιες δικαστικές ή 

διοικητικές Αρχές της χώρας εγκατάστασής τους. 

 

 
 
β. Προκειμένου για αντισυμβαλλόμενο Νομικό Πρόσωπο, απαιτούνται τα εξής 
έγγραφα: 
 
 

Πίνακας 3 –  Ημεδαπά νομικά πρόσωπα 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή του Υποψηφίου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή 

βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του 

επαγγέλματός του κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι 

εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης. Επιπλέον το αντίγραφο καταστατικού σύστασης και 

τυχόν τροποποιήσεων αυτού με πρόσφατο πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο ή 

το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.), περί καταχώρησης του καταστατικού 

σύστασης και των τυχόν τροποποιήσεων αυτού.  

2.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει 

ότι: 

1/ δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση  

α) για κάποιο από τα αδικήματα του αρ. 73 του Ν.4412/2016 

β) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας 

2/δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκημα σχετικό με 
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Πίνακας 3 –  Ημεδαπά νομικά πρόσωπα 

την επαγγελματική του διαγωγή. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου 

εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, 

εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό 

και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού. Σε περίπτωση 

εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση 

την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία 

και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου 

εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση 

του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 

1892/1990 (Α’ 101), όπως ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και ότι δεν τελεί 

υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νομοθετημάτων.  Τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται σύμφωνα με το ν. 

4412/2016. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του  

Υποψηφίου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους ο Υποψήφιος Ανάδοχος 

οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

6. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα 

οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης, ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις 

του που αφορούν τις εισφορές  κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 

και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 
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Πίνακας 3 –  Ημεδαπά νομικά πρόσωπα 

7. Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του 

Υποψηφίου Αναδόχου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο 

διατυπώσεων δημοσιότητας για τη σύσταση του Υποψηφίου Αναδόχου, την 

τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. 

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, 

ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη 

συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν 

στον Υποψήφιο Ανάδοχο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή 

βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με τα δικαιολογητικά του 

ανωτέρω πίνακα, μετά την σχετική έγγραφη εντολή. 

Πίνακας 4 –  Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ισχύουν τα όσα αναφέρονται σε σχέση με τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα. 

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από 

ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της 

χώρας εγκατάστασης. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, δύναται 

να αντικατασταθεί αυτή από υπεύθυνη δήλωση. Όπου απαιτείται Υπεύθυνη 

Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τον Ν. 

1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση 

του φυσικού προσώπου και για τους δε αλλοδαπούς, κείμενο ανάλογης 

αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα 

Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περί 

Δικηγόρων. 
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γ. Προκειμένου για αντισυμβαλλόμενο Ενώσεις –Κοινοπραξίες, απαιτούνται τα εξής 
έγγραφα: 
 

Πίνακας 5 – Δικαιολογητικά  – Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 

Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/αλλοδαπό φυσικό 

πρόσωπο, ημεδαπό/αλλοδαπό νομικό πρόσωπο). 

 
Γ. Η προσφορά θα συνταχθεί ως ακολούθως: 
 
Η επίσημη γλώσσα της προσφοράς είναι η ελληνική και  θα περιέχει τις υπεύθυνες 
δηλώσεις ως ανωτέρω ή και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, την τεχνική προσφορά και 
την οικονομική. 
 
Δ. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εντός 30 ημερών κατόπιν εκδόσεων των 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων και υπόκειται σε κρατήσεις του Ν. 4412/2016, του 
άρθρου 8 του Ν. 3580/2007 και του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013.  
 

 
                                                                                          

                                                                                      O Υπογράφων 
 
                   
 
 

 
                                                                                         Θεόφιλος Ρόζενμπεργκ 

Αν. Καθηγητής Χειρουργικής 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή: 
1. Γρ. Προέδρου 
2. Γρ. Νομικών Θεμάτων 
3. Τμ. Οικονομικής Διαχείρισης 
4. Γρ.Προμηθειών 


