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                                          Αρικμ.πρωτ.: 3144 
   ΣΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                  
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ      ΠΡΟ:  Κάκε ενδιαφερόμενο 
 
ΠΛΗΡ.: Π. ΒΑΦΕΙΑΔΗ   
ΣΗΛ :    2313 308154 – 2310 963154 
ΦΑΞ:    2310 207426 
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   ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 
ΘΕΜΑ : «Ζρευνα ςτθν αγορά για τθν ανάκεςθ των υπθρεςιϊν απολφμανςθσ και 

εξολόκρευςθσ ςε αςτικζσ ι αγροτικζσ ηϊνεσ, ςε εφαρμογι του Π.Π.Τ.Φ.Τ. 2015, 
CPV:90670000-4, προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 4.999,95 € με Φ.Π.Α.». 

 
                 
ΧΕΣ.: α) Ο  Ν. 4412/08-08-2016   (Δθμόςιεσ  υμβάςεισ  Ζργων,  Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν)  
                 άρκρα 118 και 328.  
            β) Η  αρικ. 3θ/κ.1ο/21-02-2018  απόφαςθ  του  Δ..  του  Γ. Ν. Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ – Ο 
                 ΑΓΙΟ  ΔΗΜΗΣΡΙΟ»,  περί   ζγκριςθσ   τθσ  διαδικαςίασ   ζρευνασ ςτθν 
                 αγορά  για   τθν   ανάκεςθ των υπθρεςιϊν   που  αναφζρεται  ςτο  κζμα.   
   
    Οι  προςφορζσ  πρζπει  να φκάνουν ςτθν υπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο (είτε δια 
υποβολισ, είτε ταχυδρομικϊσ),  απαραίτθτα  μζχρι  και  τθν   Δευτζρα 12-3-2018, ζωσ  14:30)  
ςτο  Γραφείο  Προμθκειϊν  τθσ  Οργανικισ Μονάδασ Ζδρασ  «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ»   
του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ», Εκνικισ Αμφνθσ 41, 1οσ όροφοσ, κτίριο 
Διοίκθςθσ. 
Η αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν Σρίτθ 13/03/2018 και ϊρα 10:00 
ςτο Γραφείο Προμθκειϊν από τθν Αρμόδια Επιτροπι. 
 Ακολουκοφν οι Ειδικοί όροι: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

    Θα κατατεκοφν τεχνικι και οικονομικι προςφορά ςε δφο (2) αντίτυπα (ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ – 
ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ). 
    τθν τεχνικι προςφορά κα κατατεκεί θ υπεφκυνθ διλωςθ όπωσ εμφανίηεται ςτο 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ. 
    Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα δίνονται ςε Ευρϊ. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
                                        
1. Η πλθρωμι τθσ αξίασ των ανωτζρω υπθρεςιϊν, κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν. 
4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν), μετά τθν υπογραφι 
του ςχετικοφ  πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και με 
τθν προςκόμιςθ του τιμολογίου και των δελτίων φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 
Η πλθρωμι πραγματοποιείται μετά τθ κεϊρθςθ του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ από τθν 
υπθρεςία Παρζδρου του Ελεγκτικοφ υνεδρίου. τα τιμολόγια κα αναφζρεται θ τιμι των 
υπθρεςιϊν μόνο ςε ΕΤΡΩ. 
2. Οι προςφορζσ κα ιςχφουν για τουλάχιςτον ενενιντα (90) θμζρεσ. 
3. Η ςυναφκείςα ςφμβαςθ κα ιςχφει για ζνα (1) ζτοσ. 
4. Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. O Φ.Π.Α. βαρφνει το Νοςοκομείο. 
5. Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ είναι άμεςοσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ. 
6. Η κατακφρωςθ κα γίνει ςτον Ενδιαφερόμενο που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι 
ςφγκριςθσ μεταξφ τεχνικά αποδεκτϊν υπθρεςιϊν.  
    Αρμόδιο όργανο για τθν ζγκριςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, είναι το Διοικθτικό 
υμβοφλιο του Νοςοκομείου. 
    ε περίπτωςθ μθ προςζλευςθσ του Αναδόχου εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ κατακφρωςθσ αυτισ με απόφαςθ του Δ.. , κθρφςςεται ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με το Ν. 
4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν) και του 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ από το Νόμο κυρϊςεισ. 
7.Εφόςον θ υπθρεςία παρακολουκείται  από το Παρατθρθτιριο Σιμϊν (ΦΕΚ 777/Βϋ/04-06-2010) 
τθσ Ε.Π.Τ., καλείςτε να προςκομίςετε Τπεφκυνθ Διλωςθ με τισ αναγραφόμενεσ τιμζσ  ςτθν 
ιςτοςελίδα www.epromy.gr (παρατθρθτιριο τιμϊν). Η υπθρεςία δεν κα δεχκεί οικονομικι 
προςφορά ανϊτερθ των τιμϊν που κα αναφζρονται ςτθν παραπάνω διλωςθ. Εάν θ εν λόγω 
υπθρεςία δεν παρακολουκείται από το Παρατθρθτιριο Σιμϊν, απλϊσ κα το αναφζρετε ςτθν 
Τπεφκυνθ Διλωςθ. 
8. Η ζρευνα ςτθν αγορά κα διενεργθκεί ςφμφωνα με το Ν. 4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ 
υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν) και τθν 3θ/κ.1ο/21-02-2018  απόφαςθ του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου του Νοςοκομείου. 
         Ακολουκοφν  οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ,  που αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα του 
παρόντοσ, όπωσ ςτο ςυνθμμζνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ. 
 

                                                                                      Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ. 
                                                     «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» 
                                                                                                    

                                                                                                                                       
 
                                                            ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΣΟΤΓΚΑ 
                                                                                               

 
 
 

http://www.epromy.gr/


 

 
Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  Αϋ  

 
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΠΑΡΑΙΣΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΩΝ 
ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ 

    Με δεδομζνεσ τισ υψθλζσ απαιτιςεισ αποτελζςματοσ, αςφάλειασ εφαρμογϊν και πιςτοποίθςθσ, οι 
υποψιφιοι κα πρζπει: 
Να διακζτουν Άδεια καταπολζμθςθσ τρωκτικϊν και εντόμων ςε κατοικθμζνουσ χϊρουσ του Τπουργείου 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων (πρϊθν Γεωργίασ). Να κατατεκεί επικυρωμζνο αντίγραφο. 
Να απαςχολοφν κατϋελάχιςτον τρεισ επιςτιμονεσ ωσ μόνιμο προςωπικό με εμπειρία ςτο αντικείμενο, 
δθλωμζνουσ και εγγεγραμμζνουσ ςτθν ςχετικι άδεια Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων 
(πρϊθν Γεωργίασ), για τθν διαςφάλιςθ τθσ άμεςθσ παρουςίασ υπευκφνου επιςτιμονα ςε όλεσ τισ 
εφαρμογζσ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ Νομοκεςίασ. 
Να διακζτουν Πιςτοποιθτικό Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ για παροχι υπθρεςιϊν ελζγχου παραςίτων 
(τρωκτικϊν και εντόμων), Πιςτοποιθτικό ακολουκοφμενου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ Τγιεινισ και 
Αςφάλειασ και Πιςτοποιθτικό υςτιματοσ Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ. Να κατατεκοφν επικυρωμζνα 
αντίγραφα.  
Να διακζτουν Εμπειρία επιτυχοφσ εκτζλεςθσ ανάλογων ζργων καταπολζμθςθσ παραςίτων. Να διακζτουν 
προςωπικό και εξοπλιςμό ικανό για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι του ζργου. Απαιτείται θ ςτελζχωςθ 
με κατϋ ελάχιςτο τρεισ ζμπειρουσ τεχνικοφσ. Να κατατεκεί πίνακασ προςωπικοφ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ ι 
αποδεικτικά ΙΚΑ. 
Αςφαλιςτικι κάλυψθ ζναντι αςτικισ ευκφνθσ για βλάβεσ ςε πρόςωπα ι υλικά που μπορεί να επζλκουν 
κατά τθ διάρκεια ι εξαιτίασ των πραγματοποιουμζνων εφαρμογϊν. Να κατατεκεί αντίγραφο. 
Η κατάκεςθ των ανωτζρω είναι απαραίτθτθ για τθν αποδοχι τθσ προςφοράσ. 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου ο ανάδοχοσ υποχρεοφται: 
Να παρζχει υπθρεςίεσ καταπολζμθςθσ τρωκτικϊν και εντόμων ςτουσ χϊρουσ, ςφμφωνα με τουσ νόμουσ 
και τισ διατάξεισ, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ και τθν τεχνικι προςφορά του. 
Να ανταποκρίνεται άμεςα εντόσ τεςςάρων ωρϊν, ςε κάκε κλιςθ για τθν επίλυςθ του όποιου ζκτακτου 
προβλιματοσ παρουςίασ παραςίτων προκφπτει. Η 24ωρθ κάλυψθ κα αφορά όλεσ τισ θμζρεσ του ζτουσ 
(αββατοκφριακα και αργίεσ). 
Να ανταποκρίνεται αποκλειςτικά ςκευάςματα εγκεκριμζνα από το Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 
Σροφίμων, άδειεσ των οποίων κα πρζπει να κατακζςει. 
Να παρακολουκεί και να πιςτοποιεί το ζργο με θλεκτρονικό ςφςτθμα, το οποίο κα περιγραφεί και κα 
είναι ςε κζςθ να επιδείξει κατά τθν αξιολόγθςθ. 
Όλεσ οι εφαρμογζσ κα πρζπει να πραγματοποιοφνται υπό τθν επίβλεψθ ζμπειρου ςτο αντικείμενο 
επιςτιμονα ο οποίοσ κα υπογράφει και τα εκδιδόμενα πιςτοποιθτικά. 
Όλεσ οι δράςεισ κα πρζπει να γίνονται με τθν αποτελεςματικότθτα, τθν αςφάλεια και τθν διακριτικότθτα 
που απαιτείται, όπωσ ορίηουν οι διεκνείσ προδιαγραφζσ και θ κείμενθ νομοκεςία. 
τθν αμοιβι του εργολάβου ςυμπεριλαμβάνονται κάκε φφςθσ ζξοδα, δαπάνεσ χθμικϊν προϊόντων, 
αμοιβζσ προςωπικοφ ςυνεργείων. Ο εργολάβοσ ευκφνεται αςτικά, ποινικά, κοινωνικά για όλο το 
προςωπικό του. 
Η απολφμανςθ των χϊρων των Νοςοκομείων να γίνεται όποτε παρίςταται ανάγκθ. Η κάλυψθ κα είναι 
24ωρθ και κα αφορά όλεσ τισ θμζρεσ του ζτουσ. 
Κατά τθ διάρκεια των εφαρμογϊν δεν επιτρζπεται να παρεμποδίηεται θ εργαςία του προςωπικοφ από τα 
ςυνεργεία του εργολάβου. Ο ψεκαςμόσ δεν πρζπει να προκαλεί δυςοςμία ςτουσ χϊρουσ και να εκτίκεται 
ςε κίνδυνο θ υγεία όλων των εργαηομζνων. 
Ο εργολάβοσ να κατακζτει γραπτζσ προτάςεισ ςχετικά με τθ διαπίςτωςθ προβλθμάτων που 
δυςχεραίνουν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ εργαςίασ του.  
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
Οι προςφζροντεσ κα πρζπει να κατακζςουν λεπτομερι και ςαφι τεχνικι προςφορά για τον τρόπο 
εκτζλεςθσ του ζργου και τα μζτρα αςφάλειασ που κα ακολουκθκοφν. Η τεχνικι προςφορά κα 
αξιολογθκεί και κα αποτελζςει δζςμευςθ για τον τρόπο εφαρμογισ του ζργου. 
ΜΤΟΚΣΟΝΙΑ  
Ο ανάδοχοσ του ζργου κα πρζπει να ςυντθρεί δίκτυο δολωματικϊν ςτακμϊν μυοκτονίασ ικανό για τθν 
αποτελεςματικι προςταςία του χϊρου. 



 

 
Σα τρωκτικοκτόνα ςκευάςματα που κα χρθςιμοποιθκοφν κατά τθ διάρκεια του ζργου κα πρζπει να είναι 
ςυμπαγι και εγκεκριμζνα για ανάλογθ χριςθ. 
Ο ζλεγχοσ των δολωματικϊν ςτακμϊν και θ αντικατάςταςθ των τρωκτικοκτόνων ςκευαςμάτων κα πρζπει 
να πραγματοποιείται κατ’ ελάχιςτον δφο φορζσ το μινα. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει κάτοψθ των χϊρων, όπου κα δθλϊνονται αρικμθμζνεσ οι κζςεισ 
των ςτακμϊν μυοκτονίασ. Μετά τισ εφαρμογζσ μυοκτονίασ κα πρζπει να ενθμερϊνει εγγράφωσ για τισ 
παρατθροφμενεσ καταναλϊςεισ ανά δολωματικό ςτακμό. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρακολουκεί ςε τακτά διαςτιματα το ςφνολο των φρεατίων του χϊρου. 
ΕΝΣΟΜΟΚΣΟΝΙΑ 
Ο ανάδοχοσ του ζργου κα πρζπει να εγκαταςτιςει δίκτυο παγίδων ςφλλθψθσ ερπόντων εντόμων ςε 
κρίςιμα ςθμεία των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων. 
Ο ζλεγχοσ των παγίδων ςφλλθψθσ ερπόντων εντόμων και οι ενδεδειγμζνεσ εφαρμογζσ καταςτολισ κα 
πραγματοποιοφνται κατ’ ελάχιςτον δφο φορζσ το μινα. 
Σα ςκευάςματα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι υγειονομικισ ςθμαςίασ, εγκεκριμζνα για τθν 
ςυγκεκριμζνθ χριςθ και διακριτικά ςτθν εφαρμογι τουσ.  
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αντιμετωπίςει τισ όποιεσ προςβολζσ άλλων παραςίτων (κουνοφπια,ψφλλοι, 
κοριοί κλπ) κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 
ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΗ 
Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να εγκαταςτιςει ειδικά οφιοαπωκθτικά ςκευάςματα για τθν προςταςία των 
εγκαταςτάςεων από ερπετά. 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ – ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
Δυνατότθτα θλεκτρονικισ παρακολοφκθςθσ του ζργου, χωροκζτθςθ παγίδων και επιςιμανςθ 
εντοπιςμοφ παρουςίασ παραςίτων ςε κάτοψθ του χϊρου. Χριςθ ςιμανςθσ των κζςεων ελζγχου με bar 
code. Αποςτολι θλεκτρονικά των δεδομζνων των επιςκζψεων ςε πραγματικό χρόνο, άμεςα μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ επίςκεψθσ. 
Αποκικευςθ ςε βάςθ δεδομζνων των ςυμβάντων, επιςκζψεων, εφαρμογϊν και ευρθμάτων δικτφων 
παρακολοφκθςθσ τρωκτικϊν και ερπόντων εντόμων. 
Δθμιουργία αρχείου ιςτορικοφ επιςκζψεων για τθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ τθσ καταπολζμθςθσ, το 
οποίο κα περιλαμβάνει: 
α) Κατόψεισ των χϊρων όπου κα δθλϊνονται οι δολωματικοί ςτακμοί και οι αρικμθμζνεσ παγίδεσ που 
ελζγχκθκαν ςε κάκε επίςκεψθ, με χρωματικι ζνδειξθ παρουςίασ παραςίτων και θλεκτρονικι αποςτολι 
των εργαςιϊν τουσ ςτθν κάκε Τγειονομικι Μονάδα. 
β) Φφλλα δεδομζνων αςφαλείασ (MSDS) και άδειεσ των χρθςιμοποιοφμενων ςκευαςμάτων.  
γ) Ζκκεςθ επικεϊρθςθσ μετά από κάκε επίςκεψθ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
 (άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με 
βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
  

ΠΡΟ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επϊνυμο:  

Όνομα και Επϊνυμο  
Πατζρα:   

Όνομα και Επϊνυμο  
Μθτζρασ:  

Ημερομθνία γζννθςθσ(2):   

Σόποσ Γζννθςθσ:  
Αρικμόσ Δελτίου  
Σαυτότθτασ:  Σθλ:  

Σόποσ Κατοικίασ:  
Οδό

σ 
 

Αρικ
: 

 ΣΚ:  

Αρ. Σθλεομοιοτφπου 
(Fax):  

Δ/νςθ Ηλεκτρ. 
Σαχυδρομείου 

(Εmail): 
 

 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ 
παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι μζχρι τθν θμζρα υποβολισ – αποςτολισ τθσ 
προςφοράσ μου: 

1)  Ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ 

2)  υμμετζχω ςτον ςυνοπτικό διαγωνιςμό του Γ.Ν. ………………………… για τθν ανάκεςθ των 
υπθρεςιϊν …………………………………. 

3)  Δεν ζχω καταδικαςκεί με τελεςίδικθ  απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν 

παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

4)  Είμαι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ μου, ςφμφωνα με τθν παρ. 

2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

5) Δεν τελϊ ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016 

ι ανάλογεσ καταςτάςεισ, 

6)  Δεν υφίςτανται νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και δεν μου ζχει επιβλθκεί θ 
ποινι του αποκλειςμοφ από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ Τπουργικι απόφαςθ, θ οποία 
βρίςκεται ςε ιςχφ. 

7)  Είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 

75 του Ν.4412/2016. 

8)  Πλθρϊ τα κριτιρια επιλογισ, ζτςι όπωσ ζχουν κακοριςτεί ςτθ διακιρυξθ, ςφμφωνα με το άρκρο 
75 του Ν.4412/2016 

9)  Αναλαμβάνω τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 
του άρκρου 80 του Ν.4412/2016, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 103 
του ιδίου Νόμου, ςε όποιο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ μου ηθτθκοφν. 

 
Ημερομθνία:  

  
 Ο/Η Δθλ……… 

 
                                                                                                                                                   
(Τπογραφι) 
 
 



 

 
 (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που 

απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με 

ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. 
Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον 
περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ 
μζχρι 10 ετϊν. 

(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και 
υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.  

 
 

Η ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται (για τα νομικά πρόςωπα) από τον εκπρόςωπο του 
οικονομικοφ φορζα. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, 

όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο 
υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να 

εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 


