
 

 

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

              
             Θεςςαλονίκθ  05-06-2018 

                                         Αρικμ.πρωτ.: 8733 
   ΤΜΘΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                  
  ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ      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 υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ των κζντρων και του 

δικτφου παροχισ ιατρικϊν αερίων και κενοφ, προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 10.000,00 
€ με Φ.Π.Α.». 

 
                 
ΣΧΕΤ.: α) Ο  Ν. 4412/08-08-2016   (Δθμόςιεσ  Συμβάςεισ  Ζργων,  Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν)  
                 άρκρα 116 και 118.  
            β) Θ  αρικ. 10θ/κ.4ο/31-5-2018 ΑΔΑ: ΨΞ5Θ46904Κ-1Τ2  απόφαςθ  του  Δ.Σ.  του   
                Γ. Ν. Θ. «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ  ΔΘΜΘΤΙΟΣ»,  περί   ζγκριςθσ   τθσ  διαδικαςίασ 
                ζρευνασ ςτθν αγορά  που  αναφζρεται ςτο κζμα.   
   
    Οι  προςφορζσ  πρζπει  να φκάνουν ςτθν υπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο (είτε δια υποβολισ, 
είτε ταχυδρομικϊσ),  απαραίτθτα  μζχρι  και  τθ   Δευτζρα 18-06-2018, 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 19/06/2018 και ϊρα 12:00 
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 να αναγράφεται ότι οι ενδιαφερόμενοι ζλαβαν γνϊςθ των όρων τθσ ζρευνασ 
ςτθν αγορά, τουσ οποίουσ αποδζχονται ρθτά και ανεπιφφλακτα με τθν κατάκεςθ ανάλογθσ Τπεφκυνθσ 
Διλωςθσ. 
τθν τεχνικι προςφορά κα κατατεκεί θ υπεφκυνθ διλωςθ όπωσ εμφανίηεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ. 
    Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα δίνονται ςε Ευρϊ. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
                                        
1. Θ 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. Θ πλθρωμι πραγματοποιείται 
μετά τθ κεϊρθςθ του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ από τθν υπθρεςία Ραρζδρου του Ελεγκτικοφ 
Συνεδρίου. Στα τιμολόγια κα αναφζρεται θ τιμι των ειδϊν μόνο ςε ΕΥΩ. 
2. Οι προςφορζσ κα ιςχφουν για τουλάχιςτον ενενιντα (90) θμζρεσ. 
3. Θ ςυναφκείςα ςφμβαςθ κα ιςχφει για ζνα (1) ζτοσ. 
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. Θ 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). Θ 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. Θ ζρευνα ςτθν αγορά κα διενεργθκεί ςφμφωνα με το Ν. 4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 
Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν) και τθν 10θ/κ.4ο/31-5-2018 ΑΔΑ: ΨΞ5Θ46904Κ-1Τ2  απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου του Νοςοκομείου. 
 
 
         Ακολουκοφν  οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ,  που αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα του παρόντοσ, όπωσ 
ςτο ςυνθμμζνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ. 
 

 
                                                                                      Θ ΔΙΟΙΚΘΤΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. 
                                                     «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» 
                                                                                                    

      
                                                                                                                                  

 
                                                              ΜΕΛΡΟΜΕΝΘ ΤΣΟΥΓΚΑ 

                                                                                               
 
 

 

http://www.epromy.gr/


 

 
Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  Αϋ  

 
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ –  ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΤΝΣΗΡΗΗ  

 
 Το αντικείμενο τθσ ςυντιρθςθσ είναι ο ζλεγχοσ, θ προλθπτικι και ζκτακτθ ςυντιρθςθ κακϊσ και θ 

αποκατάςταςθ βλαβϊν των κζντρων, των δικτφων και όλων των λιψεων των ιατρικϊν αερίων ςτο 
Γ.Ν.Θ «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» (ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΑΣ ΚΑΙ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ 
ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ).   

 Θ ςυντιρθςθ και οι επιςκευζσ των μθχανθμάτων κα γίνονται από Τεχνικοφσ τθσ "ΣΥΝΤΘΘΤΙΑΣ" 
εταιρείασ, ειδικά εκπαιδευμζνουσ για το ςκοπό αυτό.  Θ εταιρεία κα πρζπει να διακζτει 
πιςτοποιθτικό ISO 9001:2000 για τοποκζτθςθ ςυςτθμάτων ιατρικϊν αερίων και τεχνικό προςωπικό 
(ι ςφμβαςθ με τεχνικό προςωπικό) που να κατζχει άδεια τεχνίτθ ιατρικϊν αερίων ςφμφωνα με το 
ΡΔ 55/2000.  

 Θ γενικι ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων ιατρικϊν αερίων κα γίνεται ανά μινα και κα 
περιλαμβάνει εργαςίεσ ελζγχου, εςωτερικοφ και εξωτερικοφ κακαριςμοφ, ρυκμίςεων, μετριςεισ 
όπωσ επίςθσ και κάκε άλλθ εργαςία που κα απαιτείται για τθ διατιρθςθ των εγκαταςτάςεων ςε 
αρίςτθ λειτουργικι κατάςταςθ .  

  Ριο αναλυτικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ και προλθπτικι ςυντιρθςθ ςε όλα τα κζντρα διανομισ και 
παραγωγισ ιατρικϊν αερίων, ςτισ τερματικζσ λιψεισ, ςτουσ υποςτακμοφσ των ιατρικϊν αερίων, 
ςτα δίκτυα διανομισ, ςτα ςυςτιματα απαγωγισ αναιςκθτικϊν αερίων κ. λ. π .  

 Ενδεικτικά αναφζρουμε: 
 ΚΕΝΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ  
  Αντικατάςταςθ Φίλτρων υψθλισ πιζςεωσ ειςόδου μειωτιρων, αντικατάςταςθ κλείςτρων και 

μεμβράνθσ μειωτιρων, ζλεγχοσ αυτόματου μεταγωγζα, ζλεγχοσ και ενδεχομζνωσ αντικατάςταςθ 
των βαλβίδων αντεπιςτροφισ των ςυςτοιχιϊν υψθλισ πιζςεωσ και ζλεγχοσ τθσ ςτεγανότθτασ 
ςυνδζςμων κζντρου κ.λ.π.  

 ΚΕΝΤΟ ΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΗΩΤΟΥ  
  Ππωσ προθγουμζνωσ για το κζντρο οξυγόνου.   

 ΚΕΝΤΟ ΚΕΝΟΥ  
 Ζλεγχοσ αυτομάτου κζντρου παραγωγισ κενοφ, αντικατάςταςθ λαδιοφ αντλιϊν, αντικατάςταςθ 

Φίλτρων λαδιοφ αντλιϊν, αντικατάςταςθ φυςιγγίων διαχωριςτι λαδιοφ-αζρα αντλιϊν, κακαριςμόσ 
ι αντικατάςταςθ Φίλτρου ειςόδου αντλιϊν, αντικατάςταςθ ελαςτικοφ κόμπλερ αντλιϊν, ζλεγχοσ 
ρουλεμάν αντλιϊν, ζλεγχοσ ι αντικατάςταςθ πτερυγίων αντλιϊν, κακαριςμόσ αντλιϊν κενοφ, 
αντικατάςταςθ Φίλτρων βακτθριολογικοφ κενοφ κ.λ.π.  

 ΚΕΝΤΟ Ρ.ΑΕΑ ΙΑΤΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣ  
  Ζλεγχοσ αυτομάτου κζντρου παραγωγισ π. αζρα, αντικατάςταςθ Φίλτρων ειςόδου 

αεροςυμπιεςτϊν, αντικατάςταςθ λαδιοφ ςυμπιεςτϊν, αντικατάςταςθ Φίλτρου λαδιοφ 
ςυμπιεςτϊν, αντικατάςταςθ Φίλτρου διαχωριςμοφ λαδιοφ-αζρα ςυμπιεςτϊν, ζλεγχοσ ι 
αντικατάςταςθ ιμάντων και ευκάμπτων ςωλθνϊςεων ςυμπιεςτϊν, κακαριςμόσ ςυμπιεςτϊν, 
κακαριςμόσ των μεταψυκτϊν των ςυμπιεςτϊν, ζλεγχοσ των αςφαλιςτικϊν διατάξεων, 
αντικατάςταςθ Φίλτρων επεξεργαςίασ Ρ. αζρα (ςκόνθσ, ενεργοφ άνκρακα, βακτθριολογικό), 
ζλεγχοσ και ρυκμίςεισ ξθραντιρων προςροφθτικοφ τφπου (αντικατάςταςθ ξθραντικοφ μζςου).  

 ΛΘΨΕΙΣ ΙΑΤΙΚΩΝ ΑΕΙΩΝ  
 'Ζλεγχοσ όλων των λιψεων του Νοςοκομείου, κακαριςμόσ και ενδεχόμενθ αντικατάςταςθ 

φκαρμζνων εςωτερικϊν μθχανιςμϊν.  
 ΥΡΟΣΤΑΘΜΟΙ ΙΑΤΙΚΩΝ ΑΕΙΩΝ 

 Ζλεγχοσ υποςτακµϊν-εκτονωτϊν 2ου ςταδίου ιατρικϊν αερίων, ενδεχόμενθ αντικατάςταςθ 
κλείςτρου και μεμβράνθσ μειωτιρων, ζλεγχοσ των διακοπτϊν, αποκατάςταςθ ςτεγανότθτασ, 
ρφκμιςθ πιζςεων εξόδου.  

 ΣΤΘΛΕΣ ΟΟΦΘΣ ΧΕΙΟΥΓΕΙΩΝ  
 Ζλεγχοσ λειτουργίασ ςτθλϊν οροφισ και ρυκμίςεισ, ζλεγχοσ ςτεγανότθτασ τθσ ςτιλθσ, ζλεγχοσ και 

ενδεχομζνωσ αντικατάςταςθ των εφκαμπτων ςωλθνϊςεων τθσ ςτιλθσ και δοκιμζσ λειτουργίασ.  
 ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΑΡΑΓΩΓΘΣ ΑΝΑΙΣΘΘΤΙΚΩΝ ΑΕΙΩΝ  

 Ζλεγχοσ ςυςτιματοσ απαγωγισ αναιςκθτικϊν αερίων τοπικϊν (venturi) ι κεντρικοφ, ρυκμίςεισ .  



 

 
    Θ "ΣΥΝΤΘΘΤΙΑ" εταιρεία υποχρεοφται, μετά τθν ολοκλιρωςθ των εκάςτοτε εργαςιϊν 

ςυντιρθςθσ ι αποκατάςταςθσ βλαβϊν, να εκδίδει:   
α) ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ  
β) ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕIΤΟΥΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΙΚΩΝ    ΑΕΙΩΝ   
γ) ΕΓΓΑΦΟ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΤΑΣΕΙΣ  
 Ο Συντθρθτισ οφείλει κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να ζχει αςφαλιςμζνο το προςωπικό των 

ςυνεργείων ςυντιρθςθσ µε δικζσ του δαπάνεσ και ευκφνθ για κάκε είδουσ ατυχιματα .  
 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 του 
προςωπικοφ των ςυνεργείων του .  

 Μζςα ςτθ δαπάνθ ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων δικτφου παροχισ και κζντρου ιατρικϊν αερίων 
περιλαμβάνεται επίςθσ θ αξία των υλικϊν, ανταλλακτικϊν κακϊσ και εξαρτθμάτων που κα 
απαιτθκοφν από τθ ςυντιρθςθ κάκε μθχανιματοσ και γενικότερα από όλεσ τισ εργαςίεσ 
ςυντιρθςθσ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
 (άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Θ 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 – Θ Πνομα:  Επϊνυμο:  

Πνομα και Επϊνυμο  
Ρατζρα:  

 

Πνομα και Επϊνυμο  
Μθτζρασ: 

 

Θμερομθνία γζννθςθσ
(2)

:   

Τόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου  
Ταυτότθτασ: 

 Τθλ:  

Τόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ  Αρικ:  ΤΚ:  

Αρ. Τθλεομοιοτφπου 
(Fax): 

 
Δ/νςθ Θλεκτρ. 
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 διαδικαςίασ 

2)  Συμμετζχω ςτθν ζρευνα αγοράσ του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» για τθν 
ςυντιρθςθ …………………………………. 

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) Δεν ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ τθσ εταιρείασ μασ Ρράξεισ Επιβολισ προςτίμου για παραβίαςθ των 
εργαςιακϊν ςχζςεων (άρκρα 73 & 80 του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

10)  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. 

 
                                                                                                          Θμερομθνία:  
  
                                                                                                                          Ο/Θ 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. 
 
 

 
 


