22PROC010532759 2022-05-11
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΔΑΜ:

Αθήνα, 11/05/2022
Αριθμ. πρωτ.:675
ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Διεύθυνση
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Φαξ
E-mail

:Βασ. Σοφίας 76
:Ιουλίττα Αγγέλη
:210/72.86.413
:210/72.11.007
:iaggeli@aretaieio.uoa.gr
Προς
Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ:

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.

Λαμβάνοντας υπόψη:
i. την από 19-04-2022 απόφαση της Εφορείας του Νοσοκομείου,
ii. τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1, περ. 31), 118 και 120 (παρ.2 και 3α) του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) ως ισχύουν,
iii. την υπ’ αριθμ. 921/02-11-2021 Απόφαση του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων του Αντιπρύτανη
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ως προς τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία
«Αρεταίειο» και «Αιγινήτειο». Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής». (ΦΕΚ 5256/Β/12-112021),
iv. την υπ’ αριθ. 733/1121/11-05-2022 (ΑΔΑ:Ω84146Ψ8Χ4-KI6, ΑΔΑΜ:22REQ010532100)
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Νοσοκομείου,
παρακαλούμε όπως υποβάλετε οικονομοτεχνική προσφορά για την προμήθεια διαφόρων
ειδών ιματισμού για τη λειτουργία των Τμημάτων του Χειρουργείου, προϋπολογισμού
14.830,00€, πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ ήτοι, 18.389,20€, συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ (Δ.3002/2022). Ως κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας ορίζεται η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά τμήμα.
Οι προσφορές των οικονομικών φορέων θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό
σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου έως την 17/05/2022, ημέρα Τρίτη
και ώρα 13:00 μ.μ., σύμφωνα με τους όρους που ακολουθούν.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κα Ιουλίττα Αγγέλη στο
τηλέφωνο 210/72.86.413.
Ο Πρόεδρος της Εφορείας

Νικόλαος Αρκαδόπουλος, Καθηγητής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Τμήμα Προμηθειών
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ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Αθήνα, 10/03/2022

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
(Δ.3002/2022)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Ημερομηνία :

11/05/2022

Ωρα

10:51:58

:

ΑΘΗΝΑ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 0301.61950.04 / 2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΜΠΟΤ ΑΛΕΥΚΟ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
600 ΜΕΤΡ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ
2.880,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ 100%, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 250ΓΡ/M2
ΦΑΡΔΟΣ 1,60-1,70Μ
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 0301.61950.04 / 4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΜΠΟΤ ΠΡΑΣΙΝΟ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1000 ΜΕΤΡ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ
3.800,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ 100%, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΒΑΡΟΣ 210ΓΡ
ΦΑΡΔΟΣ 1,60Μ
ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΛΥΣΗ & ΑΝΕΞΙΤΗΛΟ ΣΤΟΥΣ 90οC
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 0301.63200.08 / 3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΣΕΝΤΟΝΟΠΑΝΟ ΛΕΥΚΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1000 ΜΕΤΡ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ
2.600,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ 100%, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.
ΒΑΡΟΣ 210ΓΡ.
ΦΑΡΔΟΣ 1,60-1,70Μ
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 0301.63200.08 / 4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΣΕΝΤΟΝΟΠΑΝΟ ΣΙΕΛ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
500 ΜΕΤΡ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ
1.650,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ 100%, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΒΑΡΟΣ 210ΓΡ
ΦΑΡΔΟΣ 1,60-1,70Μ
ΑΝΕΞΙΤΗΛΟ ΣΤΟΥΣ 90οC

ÍĎÓĎĘĎĚĹÉÁĘÁ ĐËÇŃĎÖĎŃÉÁĘÁ ÓŐÓÔÇĚÁÔÁ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Ημερομηνία :

11/05/2022

Ωρα

10:51:58

:

ΑΘΗΝΑ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 0301.64800.12 / 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΟΠΛΙΝΑ ΣΙΕΛ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
250 ΜΕΤΡ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ
900,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ
50% BAMBAKI-50% AΚΡΥΛΙΚΟ
ΒΑΡΟΣ 140ΓΡ/Μ2
ΠΛΑΤΟΣ 1,6Μ
ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΥΚΝΗ ΥΦΑΝΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ
ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ 90οC
ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΒΑΦΕΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΧΛΩΡΙΩΣΕΙΣ
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 0305.13000.02 / 2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
150 ΤΕΜ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ
2.250,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ 100%
ΒΑΡΟΣ 350ΓΡ/Μ2
ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1,70Χ2,80Μ
ΥΦΑΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΕ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΠΛΥΣΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ
ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 0307.28000.05 / 1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΟΠΛΙΝΑ ΛΕΥΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
250 ΜΕΤΡ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΥ/ΣΑ ΑΞΙΑ
750,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ
50% ΒΑΜΒΑΚΙ-50% ΑΚΡΥΛΙΚΟ
ΒΑΡΟΣ 140ΓΡ/Μ2
ΠΛΑΤΟΣ 1,60Μ
ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΥΚΝΗ ΥΦΑΝΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ
ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ 90οC
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Ημερομηνία :

11/05/2022

Ωρα

10:51:58

:

ΑΘΗΝΑ

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
1. Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται ο αύξων αριθμός (α/α) του είδους για το οποίο
υποβάλλεται προσφορά, πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου είδους καθώς και η
προσφερόμενη τιμή του.
2. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, ανά είδος και ανά ζητούμενη μονάδα μέτρησης, χωρίς
το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για
την προμήθεια των ειδών, στρογγυλοποιημένες υποχρεωτικά στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.
3. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.
4. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη
ποσότητα από την αιτούμενη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016, ως
ισχύει.
5. Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή όλα τα είδη στο σύνολο της
αιτούμενης ποσότητας αυτών. Προσφορά για μέρος της αιτούμενης ποσότητας
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
6. Η ανάθεση τελικά γίνεται στον οικονομικό φορέα του οποίου η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές
προδιαγραφές των υλικών και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσας, και παράλληλα
η προσφερόμενη τιμή του είναι η χαμηλότερη ανά είδος για το σύνολο της αιτούμενης
ποσότητας.
7. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν. 4412/2016 ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές
με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή, το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση
γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών
φορέων.
8. Πέραν της κύριας προσφοράς δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
9. Η παράδοση των υλικών θα γίνει εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής
της σχετικής σύμβασης.
10. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 14.830,00€, πλέον του
αναλογούντα ΦΠΑ ήτοι, 18.389,20€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Προσφορές ανώτερες
της προϋπολογισθείσας αξίας, ανά είδος, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
11. Η προμήθεια βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
12. Μαζί με την προσφορά απαιτείται, επί ποινή απόρριψης, η προσκόμιση δείγματος. Τα
δείγματα θα είναι σε ξεχωριστή, κλειστή συσκευασία με την επωνυμία του προσφέροντος
οικονομικού φορέα, και την ένδειξη: «ΔΕΙΓΜΑΤΑ για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
διαφόρων ειδών ιματισμού για τη λειτουργία των Τμημάτων του Χειρουργείου (Δ.3002/2022)».
Σε κάθε δείγμα θα αναγράφεται ευκρινώς η επωνυμία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, ο
α/α, ο κωδικός και η περιγραφή του αιτούμενου είδους. Το δείγμα θα πρέπει να είναι επαρκές
για την τεχνική αξιολόγηση. Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, ζητηθούν
περισσότερα δείγματα προσφερόμενων ειδών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να το
προσκομίσουν άμεσα. Αδυναμία προσκόμισης δειγμάτων επισύρει την απόρριψη της
προσφοράς του οικονομικού φορέα για το τμήμα των ειδών που δεν προσκομίστηκε
δείγμα.
13. Η σύνθεση των υφασμάτων να αποδεικνύεται με πιστοποιητικό CE MARK και να υπάρχει
πιστοποίηση ISO παράγωγου υφάσματος. Μαζί με την τεχνική προσφορά να κατατεθούν και τα
αντίστοιχα πιστοποιητικά.
14. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών,
δηλ. μέχρι την 14/09/2022. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω
αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
15. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
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Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων
από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
16. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια
εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1
του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων
ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα
του Ε.Ο.ΑΝ.
17. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους
και τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά:
i. Αποδεικτικά έγγραφα του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού.
ii. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπου1 το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους
λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου
εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α2 του Ν.4412/2016.
Στην περίπτωση φυσικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται από το ίδιο το
φυσικό πρόσωπο.
iii. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας,
από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
18. Προσφορές που δεν πληρούν τα αναφερόμενα στην παρούσα απορρίπτονται.
19. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν.
4412/2016 όπως αυτές ισχύουν.
Η Αρμόδια
Υπάλληλος

Ιουλίττα Αγγέλη

Ο Προϊστάμενος του
Τμήματος Προμηθειών

Σταύρος Παπαμακάριος

Η Προϊσταμένη της
Δ/νσης Οικονομικού

κ.α.α.
Αλεξία Μπολουδάκη

Ο Πρόεδρος της
Εφορείας

Νικόλαος
Αρκαδόπουλος,
Καθηγητής
Αναπληρωτής
Πρόεδρος Ιατρικής
Σχολής ΕΚΠΑ

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
1

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το
πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο
φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία
σύναψης σύμβασης».
2
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