
 

 

                   
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
       ΔΙΟΙΚΗΗ 3θσ ΤΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) 
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
  «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» 

              
             Θεςςαλονίκθ  06-2-2018 

                                          Αρικμ.πρωτ.: 2130 
   ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                  
  ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ      ΡΟΣ:  Κάκε ενδιαφερόμενο 
 
ΠΛΗΡ.: Π. ΒΑΦΕΙΑΔΗ   
ΣΗΛ :    2313 308154 – 2310 963154 
ΦΑΞ:    2310 207426 

     e-mail: promitheies@gennimatas-thess.gr  
 
 
 

   ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 
ΘΕΜΑ : «Ζρευνα ςτθν αγορά για τθν ανάκεςθ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ ιατρικοφ εξοπλιςμοφ  
                ( τρία (3) ακτινολογικά μθχανιματα PRESTIGE SI HIRIS GE, SILHOUETTE VR GE & φορθτό 

ακτινολογικό μθχάνθμα JOLLY, με πλιρθ κάλυψθ ανταλλακτικϊν εκτόσ των 
ακτινολογικϊν λυχνιϊν), ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 13.000,00 € με 
Φ.Π.Α., για ζξι (6) μινεσ.». 

 
                 
ΣΧΕΤ.: α) Ο  Ν. 4412/08-08-2016   (Δθμόςιεσ  Συμβάςεισ  Ζργων,  Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν)  
                 άρκρα 118 και 328.  
            β) Η  αρικ. 2θ/κ.3ο/31-01-2018  απόφαςθ  του  Δ.Σ.  του  Γ. Ν. Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο 
                 ΑΓΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΙΟΣ»,  περί   ζγκριςθσ   τθσ  διαδικαςίασ   ζρευνασ ςτθν 
                 αγορά  για   τθν   ςυντιρθςθ  ιατρικοφ εξοπλιςμοφ   που  αναφζρεται  ςτο  κζμα.   
   
    Οι  προςφορζσ  πρζπει  να φκάνουν ςτθν υπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο (είτε δια υποβολισ, 
είτε ταχυδρομικϊσ),  απαραίτθτα  μζχρι  και  τθν   Σρίτθ 20-2-2018, 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 Σετάρτθ 21/02/2018 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 (ΡΩΤΟΤΥΡΟ – 
ΑΝΤΙΓΑΦΟ). 
    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 Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν), 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 Ραρζδρου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου. Στα τιμολόγια κα αναφζρεται θ τιμι των 
υπθρεςιϊν μόνο ςε ΕΥΩ. 
2. Οι προςφορζσ κα ιςχφουν για τουλάχιςτον ενενιντα (90) θμζρεσ. 
3. Η ςυναφκείςα ςφμβαςθ κα ιςχφει για ζξι (6) μινεσ. 
4. Ο Συντθρθτισ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. O Φ.Ρ.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 
Συμβοφλιο του Νοςοκομείου. 
    Σε περίπτωςθ μθ προςζλευςθσ του Αναδόχου εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ κατακφρωςθσ αυτισ με απόφαςθ του Δ.Σ. , κθρφςςεται ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με το Ν. 4412/08-
08-2016 (Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν) και του επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενεσ από το Νόμο κυρϊςεισ. 
7.Εφόςον θ υπθρεςία ςυντιρθςθσ παρακολουκείται  από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν (ΦΕΚ 
777/Βϋ/04-06-2010) τθσ Ε.Ρ.Υ., καλείςτε να προςκομίςετε Υπεφκυνθ Διλωςθ με τισ 
αναγραφόμενεσ τιμζσ  των ειδϊν 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 Ραρατθρθτιριο Τιμϊν, 
απλϊσ κα το αναφζρετε ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ. 
8. Οι ςυμβάςεισ που κα προκφψουν, κα διακοποφν με τθν ολοκλιρωςθ του δθμόςιου 
διαγωνιςμοφ «ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ». 
9. Η ζρευνα ςτθν αγορά κα διενεργθκεί ςφμφωνα με το Ν. 4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ Συμβάςεισ 
Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν) και τθν 22θ/κ.2ο/28-11-2017  απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου 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 –  ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΤΝΣΗΡΗΗ  
 

Τριϊν (3) ακτινολογικϊν μθχανθμάτων PRESTIGE SI HIRIS GE, SILHOUETTE VR GE & φορθτό 
ακτινολογικό μθχάνθμα JOLLY, με πλιρθ κάλυψθ ανταλλακτικϊν εκτόσ των ακτινολογικϊν λυχνιϊν 
Τα υπό ςυντιρθςθ   μθχανιματα είναι: 
α) Συντιρθςθ ενόσ (1) ακτινολογικοφ μθχανιματοσ PRESTIGE SI HIRIS.  
β) Συντιρθςθ ενόσ (1) ακτινολογικοφ μθχανιματοσ SILHOUETTE VR–GE.  
γ)  Συντιρθςθ ενόσ (1) φορθτοφ ακτινολογικοφ μθχανιματοσ JOLLY. 
 
Η ςυντιρθςθ και οι επιςκευζσ των μθχανθμάτων κα γίνονται από Τεχνικοφσ τθσ «ΣΥΝΤΗΗΤΙΑΣ» 
εταιρείασ, ειδικά εκπαιδευμζνουσ ςτο αντικείμενο αυτό. 
 
Η γενικι ςυντιρθςθ των μθχανθμάτων κα περιλαμβάνει: 
 
Α) Ψθφιακό ακτινολογικό μθχάνθμα PRESTIGE SI HIRIS - τισ εργαςίεσ προλθπτικισ ανά τρίμθνο και 
επανορκωτικισ ςυντιρθςθσ με ανταλλακτικά, ςυμπεριλαμβανομζνων λυχνιϊν κενοφ, οκόνων, 
καλωδίων Υ.Τ, μεταςχθματιςτι Υ.Τ., οκονϊν – μόνΙτορ, ςυςτθμάτων ψφξθσ ςυγροτιματοσ-
λυχνίασ,  pickup tubes και ότι άλλο ζχει ςχζςθ με τθ λειτουργία του ςυγκροτιματοσ και 
εξαιρουμζνων μόνο των ακτινολογικϊν λυχνιϊν ( ςε περίπτωςθ αδυναμίασ επιςκευισ και μθ 
εξαιρουμζνων υπό τθν ζννοια ςυντιρθςθσ –επιςκευισ) και εμφανϊσ αναλωςίμων (φιλμ, καςζτεσ 
κ.λ.π.). 
 
Β) SILHOUETTE VR GE – τισ εργαςίεσ προλθπτικισ ανά τρίμθνο και επανορκωτικισ ςυντιρθςθσ με 
ανταλλακτικά  ςυμπεριλαμβανομζνων και ακτινολογικισ λυχνίασ, πλθν των εμφανϊσ αναλωςίμων 
(φιλμ, καςζτεσ κ.λ.π.). 
 
Γ) Φορθτό ακτινολογικό μθχάνθμα JOLLY – τισ εργαςίεσ προλθπτικισ ανά δίμθνο και 
επανορκωτικισ ςυντιρθςθσ με ανταλλακτικά, τισ εργαςίεσ ελζγχων, εςωτερικοφ κακαριςμοφ, 
ρυκμίςεισ, όπωσ και κάκε άλλθ εργαςία που κα απαιτείται για τθ διατιρθςθ του μθχανιματοσ ςε 
άριςτθ λειτουργικι κατάςταςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ανταλλακτικϊν, εξαρτθμάτων και ότι 
άλλο ζχει ςχζςθ με τθ λειτουργία του ςυγκροτιματοσ και εξαιρουμζνων μόνο των ακτινολογικϊν 
λυχνιϊν και ( ςε περίπτωςθ αδυναμίασ επιςκευισ και μθ εξαιρουμζνων υπό τθν ζννοια 
ςυντιρθςθσ–επιςκευισ)  εμφανϊσ αναλωςίμων (φιλμ, καςζτεσ κ.λ.π.). 
 
     Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, ελζγχων και επιςκευϊν των μθχανθμάτων κα γίνεται ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ και τισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτικοφ οίκου. 
    Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ, που κα ςυνζβαινε πζραν από τθν προλθπτικι ςυντιρθςθ, 
θ «ΣΥΝΤΗΗΤΙΑ» υποχρεοφται να μεριμνιςει για τθν αποκατάςταςθ αυτισ, το ςυντομότερο 
δυνατό από τθσ ςχετικισ γραπτισ ι τθλεφωνικισ κλιςεωσ τθσ, χωρίσ καμία επιπλζον οικονομικι 
επιβάρυνςθ. 
    Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν κα διενεργοφνται ςτουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου ι ςτα 
εργαςτιρια τθσ «ΣΥΝΤΗΗΤΙΑΣ» κατά τθν κρίςθ των Τεχνικϊν τθσ. Οι ακριβείσ θμερομθνίεσ και 
ϊρεσ των εργαςιϊν προλθπτικισ ςυντιρθςθσ κα προςυμφωνοφνται με το αρμόδιο τμιμα του 
Νοςοκομείου, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ καλφτερθ δυνατι εκμετάλλευςθ των "νεκρϊν" χρόνων των 
μθχανθμάτων. 
    Η «ΣΥΝΤΗΗΤΙΑ» υποχρεοφται, μετά τθν ολοκλιρωςθ των εκάςτοτε εργαςιϊν ςυντιρθςθσ ι 
αποκατάςταςθσ βλαβϊν, να εκδίδει ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ. Το δελτίο αυτό κα υπογράφεται 
από Τεχνικό τθσ «ΣΥΝΤΗΗΤΙΑΣ» και από τθν Ρροϊςταμζνθ του Τμιματοσ του Νοςοκομείου ι 



 

 

από τθν αναπλθρϊτρια αυτισ, ι από τον υπεφκυνο Ιατρό ι τον αντικαταςτάτθ του ι από τον 
υπεφκυνο Γενικισ Εφθμερίασ ι από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςίασ και από τον υπεφκυνο τθσ 
Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Νοςοκομείου, ςτον οποίο και κα παραδίδεται το αντίτυπο του Δελτίου 
που προορίηεται για το Νοςοκομείο. 
    Εάν προκφψει ζκτακτθ βλάβθ ςε διάςτθμα δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν πρίν από τθν 
προςυμφωνθμζνθ θμερομθνία Τακτικισ Ρρολθπτικισ ι Γενικισ Συντιρθςθσ, οι εργαςίεσ 
αποκατάςταςισ τθσ κα εκτελοφνται ταυτόχρονα με τισ εργαςίεσ Συντιρθςθσ ( οι εργαςίεσ 
ςυντιρθςθσ κα εκτελοφνται τθν ίδια θμζρα που προζκυψε θ βλάβθ ).  
    Το Νοςοκομείο υποχρεοφται να διακζτει κατάλλθλο χϊρο εργαςίασ ςτουσ Τεχνικοφσ τθσ 
«ΣΥΝΤΗΗΤΙΑΣ», ϊςτε να είναι δυνατι θ άνετθ, αςφαλισ και αποδοτικι (άνευ εμποδίων) 
εργαςία τουσ. 
    Το Νοςοκομείο υποχρεοφται να παραδίδει ςτουσ Τεχνικοφσ τθσ «ΣΥΝΤΗΗΤΙΑΣ» τα προσ 
ςυντιρθςθ ι επιςκευι μθχανιματα και ςυςκευζσ τελείωσ κακαρά από ξζνεσ ουςίεσ , αίματα 
κ.λ.π., και απολυμαςμζνα, ϊςτε να μιν εκτίκεται ςε οποιοδιποτε κίνδυνο θ υγεία αυτϊν (των 
Τεχνικϊν) και να μθ δυςχεραίνεται το ζργο τουσ. 
    Το Νοςοκομείο υποχρεοφται να διαφυλάξει τα προαναφερόμενα μθχανιματα από τεχνικζσ 
παρεμβάςεισ οποιονδιποτε ξζνων προσ τθ «ΣΥΝΤΗΗΤΙΑ» Τεχνικϊν.  
     Για τθ ςωςτι παρακολοφκθςθ κα τθροφνται ςτο τμιμα,  με μζριμνα του ςυντθρθτι, ειδικά 
βιβλία ςυντιρθςθσ και βλαβϊν για κάκε μθχάνθμα χωριςτά, όπου κα αναγράφονται: 
 
Α)Από το προςωπικό του Νος/μείου: 
    1)Ο χρόνοσ διαπίςτωςθσ βλάβθσ. 
    2)Ο χρόνοσ ειδοποίθςθσ του ςυντθρθτι. 
    3)Κάκε παρατιρθςθ για τθν ποιότθτα τθσ λειτουργίασ που κρίνεται απαραίτθτθ. 
    Β)Από τον ςυντθρθτι: 
    1)Η άφιξθ του ςυντθρθτι. 
    2)Η φφςθ τθσ διαπιςτοφμενθσ βλάβθσ. 
    3)Τα ανταλλακτικά που χρθςιμοποιικθκαν. 
    4)Εργαςίεσ που εκτελζςτθκαν. 
    5)Τυχόν παρατθριςεισ και προτάςεισ. 
    6)Ο χρόνοσ αποκατάςταςθσ και επαναλειτουργίασ. 
    Ο Συντθρθτισ υποχρεοφται να παραδίνει ςτθν τεχνικι υπθρεςία δελτία εργαςίασ για κάκε  
επζμβαςθ και για κάκε μθχάνθμα χωριςτά, που κα αναγράφονται τα παραπάνω ςτοιχεία. 
    Ο μζγιςτοσ ετιςιοσ παραδεκτόσ χρόνοσ εκτόσ λειτουργίασ (DOWN TIME) του κάκε μθχανιματοσ 
λόγου βλαβϊν, κακορίηεται ςε είκοςι (15) θμζρεσ το εξάμθνο, μθ ςυμπεριλαμβανομζνων των 
θμερϊν προλθπτικισ ςυντιρθςθσ. 
    Σε περίπτωςθ υπζρβαςθσ ορίων λειτουργίασ (DOWN TIME), επιβάλλεται παράταςθ (επζκταςθ) 
των υποχρεϊςεων τθσ «ΣΥΝΤΗΗΤΙΑΣ» για 10 θμζρεσ, για κάκε θμζρα μθ λειτουργίασ (DOWN 
TIME), με προχπόκεςθ ότι ωσ χρόνοσ μθ λειτουργίασ κα χαρακτθρίηεται εκείνοσ, κατά τον οποίο το 
Μθχάνθμα δεν κα μπορεί να πραγματοποιεί εξετάςεισ (πράξεισ) ςε εφλογα παραδεκτό επίπεδο 
ποιότθτασ. 
    Ο ςυντθρθτισ φζρει ακζραια ποινικι και αςτικι ευκφνθ για κάκε ηθμιά που κα προκλθκεί ςτο 
προςωπικό του, το προςωπικό του Νοςοκομείου ι και ςε τρίτουσ από αμζλεια δικι του ι των 
ςυνεργείων του. 
    Ο ςυντθρθτισ φζρει ακζραια ποινικι και αςτικι ευκφνθ για κάκε ηθμιά που κα  προκλθκεί ςτο 
προςωπικό του, το προςωπικό του Νοςοκομείου ι και ςε τρίτουσ από αμζλεια δικι του ι των 
ςυνεργείων του. 
 
 
 



 

 
 

 
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) 
  

ΡΟΣ(1):  

Ο – Η Πνομα:  Επϊνυμο:  

Πνομα και Επϊνυμο  
Ρατζρα:   

Πνομα και Επϊνυμο  
Μθτζρασ:  

Ημερομθνία γζννθςθσ(2):   

Τόποσ Γζννθςθσ:  
Αρικμόσ Δελτίου  
Ταυτότθτασ:  Τθλ:  

Τόποσ Κατοικίασ:  
Οδό

σ 
 

Αρικ
: 

 ΤΚ:  

Αρ. Τθλεομοιοτφπου 
(Fax):  

Δ/νςθ Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

(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)  Συμμετζχω ςτον ςυνοπτικό διαγωνιςμό του Γ.Ν. ………………………… για τθν προμικεια 
…………………………………. 

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 Υπουργικι 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)  Ρλθρϊ 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……… 

 
                                                                                                                                                   (Υπογραφι) 



 

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

απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) «Πποιοσ 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) Σε 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. 


