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   ΠΡΟΚΛΖΖ  ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΘΔΜΑ : Έξεπλα ζηελ αγνξά γηα ηελ  παξνρή ειεθηξνινγηθώλ εξγαζηώλ κε έληαμε ελόο (1) 
εγθαηαζηάηε ειεθηξνιόγνπ ζηηο βάξδηεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο γηα  ηηο αλάγθεο  ηεο 
νξγαληθήο  κνλάδαο «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο € 24.000,00 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ γηα ρξνληθό δηάζηεκα ελόο έηνπο (19.200,00€) κε δηθαίσκα 
ηξίκελεο παξάηαζεο (4.800,00€) θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από  
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή). 

 
              
ΥΔΣ.: α) Οη δηαηάμεηο ηνπ  Ν. 4412/08-08-2016 (Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 

Τπεξεζηώλ) άξζξα  
             β)  Ζ  αξηζ. 8ε/ζέκα 39ν/07-05-2019  απόθαζε  ηνπ  Γ..  ηνπ  Γ. Ν. Θ. «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ – 

Ο ΑΓΗΟ  ΓΖΜΖΣΡΗΟ», πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο έξεπλαο αγνξάο γηα ηελ ππεξεζία  
πνπ αλαθέξεηαη ζην ζέκα. 
 

   
         Οη  πξνζθνξέο  πξέπεη  λα θαηαηίζεληαη  ζηελ ππεξεζία  ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (είηε δηα 

ππνβνιήο, είηε ηαρπδξνκηθώο), απαξαίηεηα κέρξη θαη ηελ Σεηάξηε  15-05-2019, έσο  10:00  ζην  

Γξαθείν Πξνκεζεηώλ ηεο Οξγαληθήο Μνλάδαο «ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» ηνπ Γ.Ν.Θ. 

«Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ», Διέλεο Εσγξάθνπ 2 Σ.Κ 546 34. Ζ αμηνιόγεζε ησλ 

πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ Σεηάξηε 15-05-2019 θαη ώξα 12:00 κκ, ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ  

ηεο  Οξγαληθήο Μνλάδαο  «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ», από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή.  

 

Θα θαηαηεζνύλ ηερληθή πξνζθνξά (έλα πξσηόηππν θαη έλα αληίγξαθν)  θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

(έλα πξσηόηππν θαη έλα αληίγξαθν). 

ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί ε ππεύζπλε δήισζε όπσο εκθαλίδεηαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄(επί πνηλή απόξξηςεο). 

 

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα δίλνληαη ζε Δπξώ άλεπ ΦΠΑ. 
 
 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
 
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα  εθπιεξώλεη όιεο ηηο λόκηκεο ππνρξεώζεηο ηνπ έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ 

αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ θαη θάζε ηξίηνπ κε νηηδήπνηε άπηεηαη ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ θαη λα ην 

απνδεηθλύεη πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά. 
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Ο αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα θάζε θίλδπλν πνπ ζηξέθεηαη θαηά ηεο δσήο, πγείαο, 
ζσκαηηθήο αθεξαηόηεηαο, πεξηνπζίαο θαη νπνηνλδήπνηε άιισλ πξνζσπηθώλ ή πεξηνπζηαθώλ 
πιηθώλ ή άιισλ αγαζώλ παληόο ηξίηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, ησλ αζζελώλ, ησλ επηζθεπηώλ, ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ 
πξνζσπηθνύ ππεξεζίαο Δπίβιεςεο, κόλνλ όηαλ ν θίλδπλνο απηόο πξνέξρεηαη από ηε κε θαιή 
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
 
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί  ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο θαη ππξαζθάιεηαο ζηνπο ρώξνπο ηνπ 
ιεβεηνζηαζίνπ αηκνύ αιιά θαη ζηνπο ινηπνύο ρώξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ όπσο απηνί ζα δνζνύλ 
από ηελ Σερληθή ππεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ, όληαο απνθιεηζηηθόο θαη κόλνο ππεύζπλνο (πνηληθά 
θαη αζηηθά) γηα θάζε αηύρεκα πνπ ήζειε ζπκβεί ιόγσ κε ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ από ην πξνζσπηθό 
ηνπ. 
 

 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

                                        
1.Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ αλσηέξσ ππεξεζηώλ, ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Ν. 
4412/08-08-2016 (Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ), κεηά ηελ ππνγξαθή 
ηνπ ζρεηηθνύ  πξσηνθόιινπ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο θαη κε ηελ πξνζθόκηζε ηνπ 
ηηκνινγίνπ θαη ησλ δειηίσλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο. Ζ πιεξσκή 
πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηε ζεώξεζε ηνπ ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο από ηελ ππεξεζία 
Παξέδξνπ ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ. ηα ηηκνιόγηα ζα αλαθέξεηαη ε ηηκή ησλ εηδώλ κόλν ζε ΔΤΡΩ. 
 
2.Οη πξνζθνξέο ζα ηζρύνπλ γηα ηνπιάρηζηνλ ελελήληα (90) εκέξεο. 
 
3.Ο αλάδνρνο ππόθεηηαη ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο. O Φ.Π.Α. βαξύλεη ην Ννζνθνκείν 
 
4. Ο ρξόλνο εθηέιεζεο είλαη άκεζνο από ηελ επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ. 
 
5. Ζ θαηαθύξσζε ζα γίλεη ζηνλ ελδηαθεξόκελν πνπ ζα πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή (ε 
πξνζθεξόκελε ηηκή λα δνζεί άλεπ ΦΠΑ). Αξκόδην όξγαλν γηα ηελ έγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ  
είλαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννζνθνκείνπ. ε πεξίπησζε κε πξνζέιεπζεο ηνπ Αλαδόρνπ 
εληόο είθνζη (20) εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηαθύξσζεο απηήο κε απόθαζε ηνπ Γ.. , 
θεξύζζεηαη έθπησηνο, ζύκθσλα κε ην Ν. 4412/08-08-2016 (Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 
Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ) θαη ηνπ επηβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο από ην Νόκν θπξώζεηο. 
 
6. Δθόζνλ ε ππεξεζία παξαθνινπζείηαη  από ην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ (ΦΔΚ 777/Β΄/04-06-2010) 
ηεο Δ.Π.Τ., θαιείζηε λα πξνζθνκίζεηε Τπεύζπλε Γήισζε κε ηηο αλαγξαθόκελεο ηηκέο  ηεο ζρεηηθήο 
ππεξεζίαο ζηελ ηζηνζειίδα www.epromy.gr (παξαηεξεηήξην ηηκώλ). Ζ ππεξεζία δελ ζα δερζεί 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά αλώηεξε ησλ ηηκώλ πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ δήισζε. Δάλ ηα 
ελ ιόγσ ππεξεζία δελ παξαθνινπζείηαη από ην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ, απιώο ζα ην 
αλαθέξεηε ζηελ Τπεύζπλε Γήισζε (επί πνηλή απόξξηςεο). 
       
    
Αθνινπζνύλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ παξόληνο, 
όπσο ζην ζπλεκκέλν ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄. 
 

                                                 

 
                                                                                                                  Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ  
                                                                                                    

                                                                                                                                       
                                                                                    ΜΔΛΠΟΜΔΝΖ ΣΟΤΓΚΑ 
 
 

 

http://www.epromy.gr/




 

 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ 

 
 
«Πξνδηαγξαθέο εγθαηαζηάηε ειεθηξνιόγνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ 
λνζνθνκείνπ». 

 
αο γλσζηνπνηνύκε όηη ε ιεηηνπξγία ηνπ Σερληθνύ Σκήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ην ζπλεξγείν 

ησλ Ζιεθηξνιόγσλ παξνπζηάδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα από έιιεηςε πξνζσπηθνύ 
Ωο εθ ηνύηνπ πξνθύπηεη ε αλάγθε άκεζεο πξόζιεςεο κνλίκνπ ή επηθνπξηθνύ πξνζσπηθνύ 

κε εηδηθόηεηα Ζιεθηξνιόγνπ.  
 
Θα πξέπεη λα είλαη εγθαηαζηάηεο ειεθηξνιόγνο, θάηνρνο αδεηώλ Α΄ εηδηθόηεηαο  1εο ή θαη 

2εο νκάδαο. 
Ο ηερληθόο ειεθηξνιόγνο ζα πξέπεη λα εξγάδεηαη ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα ηεο ππεξεζίαο 

κε βάξδηεο (07:00-15:00, 15:00-23:00, 23:00-07:00), θαιύπηνληαο ζε 24σξε βάζε ηηο αλάγθεο ηνπ 
λνζνθνκείνπ. 

ηελ αξρή γηα όζν δηάζηεκα θξηζεί απαξαίηεην, ζα εξγάδεηαη κόλν ζηελ πξσηλή βάξδηα, 
ώζηε λα γλσξίζεη ηνπο ρώξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ, ηα ζεκεία ειεθηξνδόηεζεο θαη ηηο 
ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

ηε ζπλέρεηα θαηόπηλ απόθαζεο ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Τπνδηεύζπλζεο ηεο Σερληθήο 
Τπεξεζίαο ζα δνπιεύεη ζε βάξδηεο (07:00-15:00, 15:00-23:00, 23:00-07:00), ζύκθσλα κε ην 
πξόγξακκα εξγαζηώλ ηεο ππεξεζίαο, ην νπνίν ζα ζπληάζζεηαη κεληαία από ηνλ πξντζηάκελν ηνπ 
ηερληθνύ ηκήκαηνο, ρσξίο θακία κεηέπεηηα αιιαγή ή κεηαβνιή παξά κόλν εάλ θξηζεί απνιύησο 
αλαγθαίν θαη δελ επεξεάδεη ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ. 

ηηο βάξδηεο ηνπ ζα εθηειεί εξγαζίεο πνπ ζα ηνπ αλαζέηνληαη από ηνλ πξντζηάκελν ηνπ 
ηερληθνύ ηκήκαηνο, είηε ηειεθσληθά, είηε πξνζσπηθά, θαζώο θαη  από ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο 
ππεξεζίαο, πάληα κε ελεκέξσζε θαη ζπλελλόεζε κε ηνλ πξντζηάκελν ηεο ππνδηεύζπλζεο. 

Σν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ επηγξακκαηηθά είλαη: 
 Ζ επηδηόξζσζε βιαβώλ ζηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ειεθηξνκεραλνινγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 Ζ επηδηόξζσζε βιαβώλ ζηηο δηάθνξεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο. 

 Οη δηάθνξεο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο-αλαθαηλίζεηο ζηνπο ρώξνπο 

εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 Ζ ζπληήξεζε, ν έιεγρνο, ε απνθαηάζηαζε βιαβώλ, ε απνμήισζε θαη 

επαλαηνπνζέηεζε ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 Ο έιεγρνο θαη δνθηκή ιεηηνπξγίαο ησλ ειεθηξνπαξαγσγώλ δεπγώλ (Ζ/Ε). 

 Ζ επαλαιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ ςύμεο, ζέξκαλζεο, ηαηξηθώλ αεξίσλ θηι, κεηά 

από δηαθνπή ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 

 Ζ ελαιιαγή ςύμεο ζέξκαλζεο θαηά ηελ αξρή θάζε επνρηθήο πεξηόδνπ. 

 Ο έιεγρνο θαη ε απνθαηάζηαζε βιαβώλ ηνπ ηειεθσληθνύ δηθηύνπ (εθηόο από απηέο 

πνπ επηβαξύλνπλ ηελ ηειεθσληθή εηαηξία). 

 Ο έιεγρνο, ε ζπληήξεζε θαη ε εγθαηάζηαζε ηεο δνκεκέλεο θαισδίσζεο ηνπ δηθηύνπ 

ησλ ππνινγηζηώλ. 

 Έιεγρνο, ζπληήξεζε, απνθαηάζηαζε βιαβώλ θαη εγθαηάζηαζε δηθηύνπ αζζελώλ 

ξεπκάησλ. 

 Έιεγρνο, ζπληήξεζε, απνθαηάζηαζε βιαβώλ θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θιήζεο 

λνζνθόκσλ. 

 Έιεγρνο, ζπληήξεζε, απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζπζηεκάησλ απηνκαηνπνηεκέλνπ 

αλνίγκαηνο πνξηώλ. 

 Έιεγρνο, ζπληήξεζε, απνθαηάζηαζε βιαβώλ θαη εγθαηάζηαζε ηνπ δηθηύνπ 

εγθαηαζηάζεσλ ππξαλίρλεπζεο θαη ππξόζβεζεο. 

 Έιεγρνο, ζπληήξεζε, απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο. 

 Έιεγρνο, ζπληήξεζε, απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζπζηεκάησλ πξνηεξαηόηεηαο. 





 

 
 Έιεγρνο, ζπληήξεζε, απνθαηάζηαζε βιαβώλ θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 

ερεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 Έιεγρνο, ζπληήξεζε, απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζε κπάξεο ειέγρνπ εηζόδνπ – εμόδνπ. 

 Έιεγρνο, ζπληήξεζε, απνθαηάζηαζε βιαβώλ θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 

ελδνεπηθνηλσλίαο θαη εηδνπνίεζεο πξνζσπηθνύ.  

 Έιεγρνο, ζπληήξεζε, απνθαηάζηαζε βιαβώλ θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ειέγρνπ 

κόλσζεο θαισδίσλ ζε Υεηξνπξγεία Μνλάδεο θαη εμεηδηθεπκέλα Δξγαζηήξηα. 

Ο έιεγρνο θαη ε ζπληήξεζε ησλ δηάθνξσλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, ζα είλαη ή 
εκεξήζηνο, ή εβδνκαδηαίνο, ή κεληαίνο θαη ζα νξηζηεί από ηνλ πξντζηάκελν ηεο ππνδηεύζπλζεο 
ηερληθήο ππεξεζίαο . Θα ζπκπιεξώλεηαη έληππν πνπ ζα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία, ε ώξα, ην 
είδνο ηεο ζπληήξεζεο, νη δηάθνξεο παξαηεξήζεηο, θαη ε απνθαηάζηαζε ή κε ηεο βιάβεο . 
Σα απαξαίηεηα κηθξν-εξγαιεία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζα είλαη ηα πξνζσπηθά ηνπ 
(βαιηηζάθη ειεθηξνιόγνπ, πέλζα, θόθηε, δηάθνξα θαηζαβίδηα, κπηνηζίκπηδν, πνιύκεηξν θηι). 
Δξγαζίεο πνπ απαηηνύλ κεγαιύηεξα εξγαιεία ζα ηα δηαζέηεη ε ππεξεζία.  

Ζ αληαπόθξηζε ηνπ ζηηο επείγνπζεο θιήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη άκεζε, ιόγσ ηεο 
επηθηλδπλόηεηαο γηα απώιεηα αλζξώπηλεο δσήο. 

Δίλαη απαξαίηεηε ε θαιή ζπλεξγαζία κε όιν ην πξνζσπηθό ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηδηαίηεξα κε 
ην ηερληθό πξνζσπηθό. 

 Ζ εκθάληζε θαη ε έλδπζε ηνπ ζα πξέπεη λα αξκόδεη θάζε θνξά ζηνπο ρώξνπο ηνπο νπνίνπο 
ζα κεηαβαίλεη θαη ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο ζρεηηθνύο θαλόλεο θαηά ηελ είζνδό ηνπ ζε 
ρώξνπο ησλ ρεηξνπξγείσλ θαη ηεο ΜΔΘ (κάζθα, πνδνλάξηα θηι). 
Θα πξέπεη λα ηεξεί απζηεξά ην σξάξην εξγαζίαο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

 (άρθρο 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 πρόςκλθςθσ 

2)  υμμετζχω ςτθν ζρευνα αγοράσ του Γ.Ν. Θ « Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ- Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ  « Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ») για τθν παροχι θλεκτρολογικϊν εργαςιϊν με ζνταξθ ενόσ (1) 
θλεκτροτεχνίτθ ςτισ βάρδιεσ τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ για  τισ ανάγκεσ  τθσ οργανικισ  μονάδασ «Ο 
ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ  €24.000,00 ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ για 
χρονικό διάςτθμα ενόσ ζτουσ (19.200,00€) με δικαίωμα τρίμθνθσ παράταςθσ (4.800,00€) και κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από  οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τθσ 
τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 

 

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 υπεφθυνη δήλωςη 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 ή το πρακτικό εκπροςϊπηςήσ του κατά το χρόνο υποβολήσ 
τησ προςφοράσ ή αίτηςησ ςυμμετοχήσ ή το αρμοδίωσ εξουςιοδοτημζνο φυςικό πρόςωπο να 
εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψησ ςυμβάςεων ή για ςυγκεκριμζνη 
διαδικαςία ςφναψησ ςφμβαςησ. 
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