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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  

 

Σν Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ -Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ»  ελεκεξώλεη όινπο ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο πνπ έρνπλ ππνβάιιεη πξνζθνξά ζηνπο θάηωζη 

ειεθηξνληθνύο δηαγωληζκνύο: α)  ειεθηξνληθό δηαγωληζκό τηρ απιθ. 001/2019 διακήπςξηρ για 

την ππομήθεια «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ» κε ζπζηεκηθό αξηζκό 70286 θαη β) 

ειεθηξνληθό δηαγωληζκό τηρ απιθ. 005/2019 διακήπςξηρ για την ππομήθεια « ΙΑΣΡΙΚΟΤ 

ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ» κε ζπζηεκηθνύο αξηζκνύο 71736, 71738 θαη 71739 όηη: 

Δεκνζηεύζεθε ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεωο ν λ. 4605/2019, κε ην άξζξν 43 ηνπ νπνίνπ 

ηξνπνπνηήζεθαλ επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 θαη πξνζηέζεθαλ λέα άξζξα. 

πγθεθξηκέλα, ηξνπνπνηήζεθαλ ηα άξζξα 33, 38, 39, 72, 79Α, 80, 92, 94, 100, 101, 103, 105, 

107, 111, 117, 119, 121, 127, 132, 200, 205, 218, 219, 221, 222, 270, 273, 302, 315, 316, 318, 

331, 337, 364, 365, 367, 368, 372, 376, 377 θαη 379 ηνπ λόκνπ απηνύ. 

ην άξζξν 80, κεηαμύ άιιωλ ηξνπνπνηήζεωλ, πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 12 πνπ έρεη ωο 

εμήο: 

«12. Σα απνδεηθηηθά κέζα γίλνληαη απνδεθηά θαηά ηνλ αθόινπζν ηξόπν: α) ηα δηθαηνινγεηηθά 

πνπ αθνξνύλ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73, ηελ πεξίπηωζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 73 θαη ηελ πεξίπηωζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73 εθόζνλ έρνπλ εθδνζεί έωο 

ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο, β) ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 73 εθόζνλ είλαη ελ ηζρύ θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηνπο, άιιωο, ζηελ 

πεξίπηωζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξόλνο ηζρύνο, λα έρνπλ εθδνζεί θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ 

πξνεγνύκελε πεξίπηωζε, γ) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 75, 

ηα απνδεηθηηθά ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο ζε πεξίπηωζε λνκηθώλ πξνζώπωλ, θαη ηα 

πηζηνπνηεηηθά αξκόδηαο αξρήο ζρεηηθά κε ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ηωλ κεηνρώλ ζε πεξίπηωζε 

αλωλύκωλ εηαηξεηώλ, εθόζνλ έρνπλ εθδνζεί έωο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ 

ππνβνιή ηνπο, δ) νη έλνξθεο βεβαηώζεηο, εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έωο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από 

ηελ ππνβνιή ηνπο θαη ε) νη ππεύζπλεο δειώζεηο, εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ.»  

Η ωο άλω ηξνπνπνίεζε ηζρύεη θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ζύκβαζεο πνπ θαηά ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ είλαη εθθξεκείο, εθόζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δελ πξνβιέπεηαη 

εηδηθόο όξνο ωο πξνο ηνλ ρξόλν έθδνζεο θαη ηζρύνο ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξωζεο. Ωο 

εθθξεκείο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο, λννύληαη νη δηαδηθαζίεο ζην πιαίζην ηωλ 

νπνίωλ δελ έρεη παξέιζεη ε πξνζεζκία πξνζθόκηζεο ηωλ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξωζεο, θαηά 

ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 103. 
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