
 

 

                                                                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ      
 

 
 

                                                              ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΓΗΟΗΚΖΖ 3Ζ ΤΠΔ 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ 

«Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ - Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» 
 
 
 
 

                           Θεζζαλονίκη  19-5-2020      
   ΣΜΖΜΑ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ                                                                        ΠΡΟ:  Κάθε ενδιαθερόμενο 
   ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 
ΠΛΖΡOΦΟΡΗΔ:   ΜΑΡΗΑ ΓΖΜΟΜΑΡΚΟΤ   
ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ»                                
ΣΖΛ :    2313  322 330 
ΦΑΞ:     2313 322 355-56 

      e-mail: agdim-diax@3ype.gr  
 
 

 
                                                     ΠΡΟΚΛΖΖ  ΤΛΛΟΓΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
ΘΔΜΑ: 1) νηήρηζη ζ ζηημάη ν κλιμαηιζμο  με  ημικό καθαριζμό και α ολ μανζη ζ μθ να 

με ηην ηε νική  ερι ραθή ηο  ηε νικο  ημήμαηο  ηη    οδιε θ νζη  
ηε νικο   ρο  ολο ιζθείζα  δα άνη    5.600,00€ με ΦΠΑ. 

 
 
                ΥΔΣ.:  α) Ο  Ν.  4412/8-8-2010 
                                                                         

   Σε ευαρμογή των ανωτέρω σχετικών, σας παρακαλούμε να αποστείλετε μέζ  e-mail μέχρι και ηην 
Σεηάρηη  27-5-2020  ώρα   15.00 την οικονομική προσυορά σας για:  

 
1)Σην ζ νηήρηζη ζ ζηημάη ν κλιμαηιζμο  με  ημικό καθαριζμό και α ολ μανζη 
 ρο  ολο ιζθείζα  δα άνη    5.600,00€ με ΦΠΑ. 
 μθ να με ηι  ε ιζ να ηόμενε  ηε νικέ   ερι ραθέ  ηη  Σε νική  Τ ηρεζία  ηο  
Νοζοκομείο . 
 
 
 
                         ΝΑ ΑΝAΓΡΑΦΕΣAI ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ Α ΕΜΦΑΝΩ Ο ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΗ. 
 

ε  ερί η ζη  ο  δεν  αρακολο θείηαι ένα  ροϊόν α ό ηο ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΣΗΜΩΝ, α ηό θα 
 ρέ ει να δηλώνεηαι α ό  λε ρά  ζα  με Τ ε θ νη Γήλ ζη 1599/1986.      ΠΡΟΟΥΖ: ε 
 ερί η ζη  ο  Ζ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΓΗΑ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΔΗΓΖ ΔΗΝΑΗ ΑΝΩΣΔΡΖ ΣΖ 
ΣΗΜΖ ΣΟΤ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟΤ ΓΔΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΠΡΟΥΩΡΖΟΤΜΔ Δ ΔΚΓΟΖ 
ΔΝΣΑΛΜΑΣΟ ΠΛΖΡΩΜΖ.  
α) Οι  ρομηθε ηέ  θα ζ μ ληρώνο ν   ο ρε ηικά ηην ε ιζ να ηόμενη Τ ε θ νη Γήλ ζη 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)  ερί θορολο ική  και αζθαλιζηική  ενημερόηηηα , 
β) θα καηαθέζο ν μαζί με ηην  ροζθορά ηο   α όζ αζμα  οινικο  μηηρώο , 
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 ) Τ ε θ νη Γήλ ζη (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ζηην ο οία θα ανα ράθεηαι η  ώρα καηα   ή  
ηο /η ν  ροζθερόμεν ν  ροϊόνη ν και εθόζον καηαζκε άζει ο ίδιο  ηο  ροϊόν, ηην 
ε ι ειρημαηική μονάδα ζηην ο οία θα καηαζκε άζει ηο  ροζθερόμενο  ροϊόν, καθώ  και ηον 
ηό ο ε καηάζηαζή  ηο  ή όηαν οι  ροζθέρονηε  δεν θα καηαζκε άζο ν οι ίδιοι ηο ηελικό 
 ροϊόν ζε δική ηο   ε ι ειρημαηική μονάδα, δήλ ζη ηη  ε ι ειρημαηική  μονάδα  η ο οία θα 
καηαζκε άζει ηο  ροζθερόμενο  ροϊόν καθώ  και ηον ηό ο ε καηάζηαζή  ηη , 
δ) Βεβαί ζη ηο  καηαζκε αζηικο  οίκο  με ηην ο οία δεζμε εηαι όηι θα εκηελέζει ηη ζ μβαζη 
 ρομήθεια  ηη  εκάζηοηε εηαιρία   ο  θα καηακ ρ θεί,  ηόζο     ρο  ηην  οζόηηηα όζο και 
    ρο  ηη  ρονική διάρκεια α ηή  και  
ε) Τ ε θ νη δήλ ζη όηι η καηαζκε ή ηο  ηελικο    ροϊόνηο  θα  ίνει α ό ηην ε ι είρηζη ζηην 
ο οία ανήκει ή η ο οία εκμεηαλλε εηαι  ολικά ή μερικά ηη μονάδα καηαζκε ή  ηο  ηελικο  
 ροϊόνηο  και όηι ο νόμιμο  εκ ρόζ  ο  ηη  ε ι είρηζη  α ηή  ή ο ε ίζημο  ανηι ρόζ  ο  
ηη  έ ει α οδε ηεί ένανηί ηο   ηην εκηέλεζη ηη  ζ  κεκριμένη   ρομήθεια  ζε  ερί η ζη 
καηακ ρ ζη  ζηον  ρομηθε ηή   έρ ηο  ο οίο  έ ινε η α οδο ή.  

ΓΗΑ ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΟΗ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟΗ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΜΔΩ ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΣΗ ΑΝΑΡΣΖΔΗ ΣΩΝ ΥΔΣΗΚΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΣΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ. 

 
 
                  Γραθείο Για είριζη  Τλικο                            Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΣΖ Γ/ΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 
 
                      ΜΑΡΗΑ ΓΖΜΟΜΑΡΚΟΤ                                             ΥΡΖΣΗΝΑ ΓΑΛΑΣΖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

  

ΠΡΟ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο  

Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο  

Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Σόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου  

Σαυτότητας: 
 Σηλ:  

Σόπος Κατοικίας:  Οδός  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 

Σαχυδρομείου (Εmail): 
 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου: 

1)  Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης 

2)  υμμετέχω στον συνοπτικό διαγωνισμό του Γ.Ν. ………………………… για την προμήθεια …………………………………. 

3)  Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη  απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016. 

4)  Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016. 

5) Δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή ανάλογες καταστάσεις, 

6)  Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης και δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από 

διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Τπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ. 

7)  Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016. 

8)  Πληρώ τα κριτήρια επιλογής, έτσι όπως έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016 

9)  Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του 

Ν.4412/2016, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του ιδίου Νόμου 

 

                                                                                                                                     Ημερομηνία:   

 Ο/Η Δηλ……… 

 

 (Τπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Τπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 

άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) ε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  


