
 

 

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

              
  Θεςςαλονίκθ, 29-09-2021 

                                    Αρ. πρωτ.: 11743 
   ΣΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                  
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ      ΠΡΟ:  Κάκε ενδιαφερόμενο 
 
ΠΛΗΡ.:  Α.  Κοφμτςιου 
ΣΗΛ :    2313 322328 

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

   ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΔΙΑ ΣΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΦΡΑΓΙΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΟΤ,  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΗΛΕΙΑ ΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο 
ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ €15.200,00 ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ 
ΣΟΤ ΦΠΑ (10.200,00€ ΤΛΙΚΑ & 5.000,00 ΕΡΓΑΙΕ)  ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΗΝ ΠΛΕΟΝ 
ΤΜΦΕΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΒΑΕΙ ΣΗ ΣΙΜΗ 
(ΧΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ). 
                 

ΧΕΣ.:  α) Ο  Ν. 4412/08-08-2016   (Δθμόςιεσ  υμβάςεισ  Ζργων,  Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν)  
            άρκρα 116 και 118, όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει ςιμερα. 

β) Ο Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Αϋ)  «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, 
υγχωνεφςεισ  Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα – Σροποποίθςθ 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ». 
γ) Η υπ’ αρικμ. 13θ/κζμα 27ο /08-07-2021 ΑΔΑ: 6Κ44690Β1-5ΦΕ απόφαςθ του Δ.. του 
Νοςοκομείου περί ζγκριςθσ τροποποίθςθσ προγραμματιςμοφ προμθκειϊν και 
υπθρεςιϊν διαχειριςτικοφ ζτουσ 2021  του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ 
ΔΗΜΗΣΡΙΟ 
δ) Η αρικμ. 10θ /Θζμα 32ο /27-06-2021 ΑΔΑ: 6ΩΙΠ4690Β1-ΓΘΙ Απόφαςθ του Δ του 
νοςοκομείου περί ζγκριςθσ ςκοπιμότθτασ, ζγκριςθσ διενζργειασ ςυνοπτικοφ 
διαγωνιςμοφ και επικφρωςθσ Πρακτικοφ τεχνικϊν προδιαγραφϊν, για τθν προμικεια 
υλικϊν και τθν παροχι εργαςιϊν τοποκζτθςισ τουσ,  για τθν αναμόρφωςθ των χϊρων 
τθσ βραχείασ νοςθλείασ τθσ Οργανικισ μονάδασ «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ», 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ €19.000,00 ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά 
βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 
ε) Η αρικμ. 006/2021 Διακιρυξθ. 

            ςτ) Η  υπϋαρ. 13θ/ 08-07-2021 ( Θζμα 24ο ) ΑΔΑ : 65ΨΒ4690Β1-ΤΑ  απόφαςθ  του  Δ.. 
            του Γ. Ν. Θ. «Γ.  ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ  ΔΗΜΗΣΡΙΟ»,  ςφμφωνα με τθν οποία 
            ματαιϊκθκε θ διαγωνιςτικι διαδικαςία ωσ προσ το ΣΜΗΜΑ Α, λόγω μθ υποβολισ 
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           οικονομικισ προςφοράσ και κθρφχκθκε ΑΓΟΝΗ  και εγκρίκθκε θ επανάλθψθ τθσ 
           διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ ωσ προσ το ΣΜΗΜΑ Α με αφξθςθ τθσ προχπολογιςκείςασ 
           δαπάνθσ κατά 3.000,00€ ςτον ΚΑΕ 1413 και ανάρτθςθσ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ 
           Ενδιαφζροντοσ..  
           η) Σθν υπ’αρικμ.683/8345/24-06-2021 (ΑΔΑ:6ΔΗΤ46904Κ-7ΒΟ) απόφαςθ ανάλθψθσ 
           υποχρζωςθσ τθσ Οργανικισ μονάδασ «Γ. Γεννθματάσ» και τθν αντίςτοιχθ υπ’αρικμ. 
           810/7246/23-06-2021 (ΑΔΑ:6Κ9Σ4690Β1-2Χ4) απόφαςθ από τθν οργανικι μονάδα «Ο 
           Άγιοσ Δθμιτριοσ» ΚΑΕ: 0439, για τθ διενζργεια διαγωνιςμοφ. 
           η) Η αρικμ. πρωτ. 9931/26-08-2021 Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ. 
           κ) Η αρικμ. 16θ /10-09-2021 (Θζμα 34ο ) (ΑΔΑ: 92Η74690Β1-05Θ) Απόφαςθ του Δ του 
           νοςοκομείου περί ζγκριςθσ επανάλθψθσ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ  Πρόςκλθςθσ 
            Εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ δια τθσ υποβολισ εγγράφων ςφραγιςμζνων προςφορϊν λόγω 
           ΑΓΟΝΟΤ. 
 
 
 
   
    Οι  προςφορζσ  πρζπει  να φκάνουν ςτθν υπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο (είτε δια 
υποβολισ, είτε ταχυδρομικϊσ),  απαραίτθτα  μζχρι  και  τθν Παραςκευι   08-10-2021, ζωσ  14:00  
ςτο  Γραφείο Πρωτοκόλλου  τθσ  Οργανικισ Μονάδασ «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ», Ελζνθσ 
Ζωγράφου 2, 1οσ όροφοσ, κτίριο Διοίκθςθσ. 
Η αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν Δευτζρα  11-10-2021,  ϊρα 
10:00 ςτο Γραφείο Προμθκειϊν από τθν Αρμόδια Επιτροπι. 
 
Εμπρόκεςμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που κα ζχουν περιζλκει ςτθν Τπθρεςία μζχρι τθν 
παραπάνω θμερομθνία και ϊρα. Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία 
και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Τπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό, 
χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. 
 
Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των €15.200,00 ςυμπεριλαμβανομζνου 
του Φ.Π.Α. 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: €12.258,06  Φ.Π.Α: €2.941,94). 
 
ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 
 
Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ καταχωρικθκε: 
 
Α) ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ). 
Β) ςτο διαδίκτυο, ςτισ ιςτοςελίδεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτισ διευκφνςεισ (URL):   
www.oagiosdimitrios.gr ςτο πεδίο Προκθρφξεισ-Διαγωνιςμοί.  
Γ) ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ). 
 
 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. 
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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. 
τα τιμολόγια κα αναφζρεται θ τιμι των υπθρεςιϊν μόνο ςε ΕΤΡΩ. 
2. Οι προςφορζσ κα ιςχφουν για τουλάχιςτον ενενιντα (90) θμζρεσ. 
3. Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. O Φ.Π.Α. βαρφνει το Νοςοκομείο. 
4. Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ είναι άμεςοσ από τθν επομζνθ τθσ υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ. 
5. Η κατακφρωςθ κα γίνει ςτον Ενδιαφερόμενο που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι 
ςφγκριςθσ μεταξφ τεχνικά αποδεκτϊν υπθρεςιϊν.  
 
 
Ο οικονομικόσ φορζασ καλείται να προςκομίςει: 
-Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου του Διαχειριςτι τθσ εταιρείασ ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου 
από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για 
κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα 
αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 
δραςτθριότθτασ, εφόςον αυτό ορίηεται ςτθ διακιρυξθ ι για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 
υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ 
και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ.  
-Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου εξαμινου, 
από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελείτε ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελείτε ςε 
διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ.  
-Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει 
ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είςτε ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ 
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ 
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ.  
-Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι ςασ 
ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά ςασ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και 
αφετζρου ότι εξακολουκείτε να παραμζνετε εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ παροφςασ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 
-Πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ από ΓΕΜΗ 
 
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. 

http://www.epromy.gr/
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8. Η διαγωνιςτικι διαδικαςία κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τον Ν. 4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ 
υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν) και τθν 16θ /10-09-2021 (Θζμα 34ο ) (ΑΔΑ: 
92Η74690Β1-05Θ)   απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Νοςοκομείου. 
 
Επιςθμαίνουμε ότι λόγω των ειδικϊν ςυνκθκϊν, ςε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν τθσ προςφοράσ, ο ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλλει 
Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, με 
τθν οποία δεςμεφεται να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά αυτά εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Ακολουκοφν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα του παρόντοσ, 
όπωσ ςτο ςυνθμμζνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ. 
                                                                                      Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ. 
                                                     «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» 
                                                                                                    

                                                                                                                                       
 
                                                                ΚΟΤΣΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 
                                                                                    

 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  Αϋ  

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Σκήκα Α - Δνκηθά Τιηθά 

 

Γηα ηελ αλακφξθσζε ησλ ρψξσλ ηεο Βξαρείαο λνζειείαο ηνπ Τκήκαηνο Δπεηγφλησλ 

Πεξηζηαηηθψλ (ΤΔΠ) ηνπ Ννζνθνκείνπ απαηηνύληαη ηα παξαθάησ πιηθά: 

1. Τνηρνπεηάζκαηα γπςνζαλίδαο, κνλήο φςεο, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 4,5 η.κ. 

2. Υιηθά ρξσκαηηζκψλ (πδαηνδηάιπηε νηθνινγηθή αληηκηθξνβηαθή ξηπνπιίλε ή πδξνδηαιπηφ 

αληηκηθξνβηαθφ νηθνινγηθφ πιαζηηθφ ή αληηκηθξνβηαθφ πδξφρξσκα), γηα παξάζπξα, 

εμσηεξηθέο ζσιελψζεηο θαη θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 200 η.κ. 

3. Απηνεπηπεδνχκελε ηζηκεληφπαζηα 

4. Πιαζηηθά θχιια δαπέδνπ ζε ξνιά απφ ρισξηνχρν πνιπβηλίιην νκνηνγελέο θαη 

απηνγπαιηδφκελν (PVC) λέαο γεληάο εληζρπκέλν κε πνιπνπξεζάλε, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 

60 η.κ. 

5. Έλαο επηθαζήκελνο ληπηήξαο πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 60x(40-45) εθ. κεηά ηνπ επίπινπ 

ηνπ θαη έλαο θαζξέθηεο δηαζηάζεσλ 60x60 εθ. 

6. Πιαθίδηα ηνίρνπ, ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 2,0 η.κ. 

7. Τεκάρηα νξπθηψλ ηλψλ 600x600mm γηα ην πθηζηάκελν ζχζηεκα ςεπδνξνθήο, ζπλνιηθήο 

επηθάλεηαο 6 η.κ. πεξίπνπ 

8. Γέθα (10) θσηηζηηθά ςεπδνξνθήο, ηχπνπ LED 4000Κ. 

9. Γχν λέα θιηκαηηζηηθά, ηζρχνο 18.000 btu ην θαζέλα. 

10. Νέα εμαξηήκαηα (κεληεζέδεο, ρεξνχιηα, θιεηδαξηέο, νδεγνί επαλαθνξάο, θηι) ζηηο 3 

πθηζηάκελεο μχιηλεο ζχξεο 

11. Μία ζχξα αινπκηλίνπ, δηαζηάζεσλ 0,90x2,25 κ. πεξίπνπ  

12. Πξνζηαηεπηηθά ηνίρσλ, πιάηνπο 20 εθ. απφ PVC θαη ζπλνιηθνχ κήθνπο 40 κ. πεξίπνπ  
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13. Inox πξνζηαηεπηηθφ, πιάηνπο 20 εθ. θαη ζπλνιηθνχ κήθνπο 1,60 κ. πεξίπνπ, γηα ηελ 

εμσηεξηθή ζχξα ησλ ρψξσλ ηεο Βξαρείαο Ννζειείαο 

14. Γχν ξνινθνπξηίλεο, αληηβαθηεξηδηαθέο, κε ηνπο κεραληζκνχο ηνπο, δηαζηάζεσλ 1,40x2,30 

κ. πεξίπνπ 

15. Κνπξηίλεο γηα ηνλ νπηηθφ δηαρσξηζκφ ησλ θιηλψλ ησλ αζζελψλ, 5 ηεκάρηα, 

αληηβαθηεξηδηαθέο, κε ην αληίζηνηρν ζχζηεκα θξέκαζεο θαη ηνπο θαηάιιεινπο νδεγνχο, 

κε χςνο θνπξηίλαο 1,5-2,0 κ. θαη κήθνο 2,5-3,0 κ. 

16. Τέζζεξηο ληνπιάπεο απφ κειακίλε, έλα γξαθείν θαη κία γσληαθή βηβιηνζήθε απφ 

κειακίλε, ζύκθσλα κε ηα Παξαξηήκαηα 1.1 θαη 1.2 ηνπ παξφληνο. 

 

Γηα ηελ νξζή εθαξκνγή θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιηθψλ ζηνπο ρψξνπο πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζην θαξίθεκα 1 (γξακκνζθηαζκέλνη ρώξνη) απαηηνχληαη ηα εμήο: 

1. Καζαίξεζε ησλ πιαθηδίσλ ηνπ ηνίρνπ ηνπ ληπηήξα (επηθάλεηαο 2,0 η.κ. πεξίπνπ), ηνπ 

ληπηήξα, ηεο εηαδέξαο θαη ηνπ θαζξέθηε θαη ηνπνζέηεζε λέσλ πιαθηδίσλ θαη λένπ 

επηθαζήκελνπ ληπηήξα πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 60x(40-45) εθ., κεηά ηνπ επίπινπ ηνπ, 

θαζψο θαη ηνπνζέηεζε ελφο θαζξέθηε δηαζηάζεσλ 60x60 εθ. Τν έπηπιν ηνπ ληπηήξα ζα 

θαηαζθεπαζηεί απφ θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο, βακκέλν κε ιάθα δχν ζπζηαηηθψλ ζχκθσλα 

κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο, θαη ζην θάησ κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ ζα έρεη 

θχιιν αινπκηλίνπ ζπγθξάηεζεο πγξαζίαο 

2. Απφμεζε ησλ ζαζξψλ ηκεκάησλ ηνπ επηρξίζκαηνο θαη ησλ παιαηψλ θζαξκέλσλ ρξσκάησλ 

ζηνπο ηνίρνπο, φπνπ απηά έρνπλ απνθνιιεζεί. Απνθαηάζηαζε ησλ επηθαλεηψλ, φπνπ 

ρξεηάδεηαη,  κε θνλίακα θαη ζπαηνπιάξηζκα. Λφγσ ηνπ ζπλδπαζκνχ χπαξμεο θέξνπζαο 

ηνηρνπνηίαο θαη πξνβιεκάησλ αλεξρφκελεο πγξαζίαο ζε νξηζκέλα ηκήκαηα ησλ ρψξσλ πνπ 

ζα αλαθαηληζζνχλ, ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα πιηθά απνθαηάζηαζεο ησλ 

επηθαλεηψλ (λα είλαη δηαπλένληα, λα κελ πεξηέρνπλ γχςν, θηι). 

3. Καηαζθεπή ηνηρνπεηαζκάησλ γπςνζαλίδαο, κνλήο φςεο, ζηα ζεκεία πνπ ζα ππνδείμεη ε 

Τερληθή Υπεξεζία γηα απφθξπςε ησλ εκθαλψλ ζσιελψζεσλ, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 4,5 η.κ. 

πεξίπνπ. 

4. Τνπνζέηεζε λέαο ζχξαο δηαζηάζεσλ 0,88x2,25 κ. πεξίπνπ ζηελ είζνδν ησλ WC. Τν λέν 

θνχθσκα ζα είλαη αινπκηλίνπ, ρσξίο ηδάκη, πιήξεο (κε αξκνθάιππηξα, θηι), βακκέλν κε 

ειεθηξνζηαηηθή βαθή ζε άζπξν ρξψκα, ζα θέξεη θιεηδαξηά κε κπίιηα (ηχπνπ FF, Ιηαιηθή), 

ελψ ηα ρεξνχιηα/πφκνια ζα είλαη Π γέθπξα, inox mat,  κήθνπο 20-25 εθ. 

5. Δπηζθεπή ηεο επηθάλεηαο ησλ ηξηψλ (3) μχιηλσλ ζπξψλ (δηαζηάζεσλ  φπσο αλαγξάθνληαη 

ζην  θαξίθεκα 1) θαη αληηθαηάζηαζε ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο (κεληεζέδεο βαξέσο ηχπνπ, 

ρεξνχιηα, θιεηδαξηέο ηηαιηθέο ή γεξκαληθέο, νδεγνί επαλαθνξάο, θηι).  

6. Βαθή θαη απφ ηηο δχν φςεηο, ησλ δχν (2) παξαζχξσλ (δηαζηάζεσλ 2,2x1,35 κ.) θαη ησλ 

ηξηψλ (3) ζπξψλ (δηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ην θαξίθεκα 1) κε πδαηνδηαιπηή 

αληηκηθξνβηαθή ξηπνιίλε, κεηά ηελ θαηάιιειε πξνεξγαζία θαη απνθαηάζηαζε ησλ 

μύιηλσλ επηθαλεηώλ ηνπο, κε ρξσκαηηζκνχο ηεο επηινγήο ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο.  

7. Βαθή ησλ ηνίρσλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ρψξσλ κε ρξψκαηα άξηζηεο πνηφηεηαο θαη  

θαηάιιεια γηα ηνπο ρψξνπο Ννζνθνκείνπ κε πδαηνδηάιπηε νηθνινγηθή αληηκηθξνβηαθή 

ξηπνπιίλε ή κε πδξνδηαιπηφ αληηκηθξνβηαθφ νηθνινγηθφ πιαζηηθφ ή κε αληηκηθξνβηαθφ 

πδξφρξσκα, φπνπ ρξεηάδεηαη κε ρξσκαηηζκνχο  ηεο επηινγήο ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο. Οη 

πξνο βαθή θαηαθόξπθεο επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ ππνινγίδνληαη ζε 160 η.κ. Δπίζεο ιφγσ 

ηνπ ζπλδπαζκνχ χπαξμεο θέξνπζαο ηνηρνπνηίαο θαη πξνβιεκάησλ αλεξρφκελεο πγξαζίαο 

ζε νξηζκέλα ηκήκαηα ησλ ρψξσλ πνπ ζα βαθνχλ, ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή 

ζηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ ρξσκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ (π.ρ. λα είλαη 

δηαπλένληα). 
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8. Βαθή ησλ εμσηεξηθψλ ζσιελψζεσλ θαη ησλ δχν ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ κε ρξψκα 

αληηκηθξνβηαθφ, θαηάιιειν γηα πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη γπαιηζηεξφ, γηα λα θαζαξίδεηαη 

εχθνια, αθνχ γίλεη θαιή απφμεζε ηνπ παιαηνχ ρξψκαηνο θαη απνθαηάζηαζε ηεο 

επηθάλεηαο. 

9. Απνμήισζε ηεο παιηάο επίζηξσζεο δαπέδνπ ζηνπο πξναλαθεξζέληεο ρψξνπο. 

Πεξηιακβάλεη αθαίξεζε ησλ ιεπηψλ επηζηξψζεσλ κε πιήξε απφμεζε θαη αθαίξεζε ηεο 

ζηξψζεο ηνπ ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ θαη φισλ ησλ ζηξσκάησλ δαπέδνπ θάησ απφ απηφ. 

10. Δπίζηξσζε κε απηνεπηπεδνχκελε ηζηκεληφπαζηα ζε φζν πάρνο θαη ζε φζεο ζηξψζεηο 

ρξεηάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ φιεο νη αλσκαιίεο θαη λα γίλεη ιεία ε επηθάλεηα πνπ 

ζα ηνπνζεηεζεί ην λέν δάπεδν ζηνπο πξναλαθεξζέληεο ρψξνπο. Πεξηιακβάλνληαη πιηθά 

θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο. 

11. Τνπνζέηεζε λέαο επίζηξσζεο δαπέδνπ ζηνπο πξναλαθεξζέληεο ρψξνπο. Η λέα επίζηξσζε 

δαπέδνπ ζα είλαη κε πιαζηηθά θχιια ζε ξνιά απφ ρισξηνχρν πνιπβηλίιην νκνηνγελέο θαη 

απηνγπαιηδφκελν (PVC) λέαο γεληάο εληζρπκέλν κε πνιπνπξεζάλε γηα ηελ αχμεζε ηεο 

αληνρήο ζε ηξηβή κε ρξψκα επηινγήο ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο. Δπίζεο, ζα ηνπνζεηεζεί 

θνξδφλη ζεξκνζπγθφιιεζεο ζηα ζεκεία θαηάιεμεο ηνπ δαπέδνπ κε ηνπο ηνίρνπο γηα ηελ 

ζθξάγηζε ησλ θελψλ.   

Τν πιαζηηθφ δάπεδν πξέπεη λα είλαη νκνηνγελέο, άθαπζην, αληηνιηζζεξφ, αλζεθηηθφ ζηε 

ρξήζε ρεκηθψλ πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαζάξηζκα θηηξίσλ, θαηάιιειν γηα 

βαξηά ρξήζε, λα είλαη πξνέιεπζεο απφ ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα ζπλνδεχεηαη 

απφ ηα αληίζηνηρα Πηζηνπνηεηηθά θαηαιιειφηεηαο. Τα θχιια ζα επηθνιιψληαη κε εηδηθή 

θφιια, πνπ πξνηείλεηαη απφ ην εξγνζηάζην ηνπ θαηαζθεπαζηή αλάινγα κε ην είδνο ηνπ 

ππνζηξψκαηνο, πάλσ ζε ιείν, επίπεδν, θαζαξφ θαη ζηεγλφ ππφζηξσκα.  

Σν ζπλνιηθό εκβαδό ησλ δαπέδσλ ππνινγίδεηαη ζε 60 η.κ. πεξίπνπ. 

12. Αληηθαηάζηαζε ησλ νξπθηψλ ηλψλ δηαζηάζεσλ 600x600mm πνπ έρνπλ εκθαλείο θζνξέο ζην 

πθηζηάκελν ζχζηεκα ςεπδνξνθψλ, ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα αλαθαηληζζνχλ. Η πξνκήζεηα ησλ 

νξπθηψλ ηλψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην απφζεκα ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. 

13. Τνπνζέηεζε δέθα (10) θσηηζηηθψλ ςεπδνξνθήο, ηχπνπ LED 4000Κ. Τα θσηηζηηθά ζα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηηο ζέζεηο πνπ ζα ππνδείμεη ε Τερληθή Υπεξεζία, κε ζχλδεζε εληφο ηεο 

ςεπδνξνθήο κε ηηο ειεθηξηθέο γξακκέο γηα παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

14. Αληηθαηάζηαζε ησλ δχν (2) πθηζηάκελσλ θιηκαηηζηηθψλ κε λέα θιηκαηηζηηθά ηζρχνο 

18.000 btu ην θαζέλα.  

15. Τνπνζέηεζε πέληε (5) θνπξηηλψλ γηα ηνλ νπηηθφ δηαρσξηζκφ ησλ θιηλψλ ησλ αζζελψλ. Οη 

θνπξηίλεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ζαιάκνπο λνζειείαο, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα πιέλνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη. Κάζε θνπξηίλα ζα έρεη κήθνο 2,5-3,0 κ. θαη 

χςνο 1,5-2,0 κ. θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάιιειν ζχζηεκα ζηήξημεο θαη θαηάιιεινπο 

νδεγνχο. Τν ζχζηεκα ζηήξημεο ζα θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τερληθήο 

Υπεξεζίαο. 

16. Τνπνζέηεζε ζηε ζέζε ησλ δχν εμσηεξηθψλ παξαζχξσλ δχν (2) ξνινθνπξηηλψλ, 

αληηβαθηεξηδηαθψλ, κε ηνπο κεραληζκνχο ηνπο, δηαζηάζεσλ 1,40x2,30 κ. 

17. Τνπνζέηεζε λέσλ πξνζηαηεπηηθψλ ηνίρσλ, πιάηνπο 20 εθ. απφ PVC, ζηηο ζέζεηο θαη ζην 

χςνο πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Τερληθή Υπεξεζία, ζπλνιηθνύ κήθνπο 40 κ. πεξίπνπ. 

18. Inox πξνζηαηεπηηθφ, πιάηνπο 20 εθ. θαη ζπλνιηθνχ κήθνπο 1,60 κ. πεξίπνπ, γηα ηελ 

εμσηεξηθή ζχξα ησλ ρψξσλ ηεο Βξαρείαο Ννζειείαο 

19. Τνπνζέηεζε ηεζζάξσλ ληνπιαπψλ απφ κειακίλε, ελφο γξαθείνπ θαη κηαο γσληαθήο 

βηβιηνζήθεο απφ κειακίλε, ζύκθσλα κε ηα Παξαξηήκαηα 1.1. θαη 1.2 ηνπ παξφληνο. 

20. Απνκάθξπλζε ησλ κπαδψλ θαη φισλ ησλ άρξεζησλ πιηθψλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ιφγσ 

ησλ εξγαζηψλ, απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
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Γεληθνί Όξνη 

 

Σηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, 

κηθξνυιηθά, ε εξγαζία πιήξνπο βαθήο ζε ηφζεο ζηξψζεηο φζεο ψζηε λα ππάξρεη πιήξεο 

θαιππηηθφηεηα, ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ  ππνζηξσκάησλ, θαη εξγαζία πιήξνπο θαη 

επηκειεκέλεο θαηαζθεπήο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο ηερληθήο γηα ρψξνπο θαη 

επηθάλεηεο έηνηκεο πξνο ρξήζε. Επίζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη όια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο (θνπθσκάησλ, δαπέδσλ, 

επελδύζεσλ θιπ) ή εηνίκσλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηώλ από ξύπαλζε πνπ κπνξεί λα 

πξνθύςεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ (ρξήζε απηνθόιιεησλ ηαηληώλ, θύιισλ λάηινλ, 

νηθνδνκηθνύ ραξηηνύ θιπ).                                  
Τελ επίβιεςε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ ζα έρεη ην Τερληθφ Τκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηηο 

παξαηεξήζεηο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ νπνίνπ ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη ν αλάδνρνο. Τν 

Ννζνθνκείν δελ έρεη ππνρξέσζε λα παξέρεη πιηθά  θαη εξγαιεία ζηνλ αλάδνρν, νχηε έρεη επζχλε 

γηα ηπρφλ ηξαπκαηηζκφ εξγαδνκέλσλ ηνπ. Οη ππνρξεψζεηο πξνο ην Ι.Κ.Α. θαη ινηπνχο 

Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Η πνηφηεηα ησλ πιηθψλ ζα ειέγρεηαη απφ 

ην Τερληθφ Τκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ζε θαζεκεξηλή βάζε κεηά ην πέξαο ησλ εκεξήζησλ 

εξγαζηώλ λα παξαδίδεη ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο (δηάδξνκνη, θηι) θαζαξνύο από 

ζθόλε/βξσκηέο πνπ πξνήιζαλ από ηηο εξγαζίεο αλαθαίληζεο, θάλνληαο ρξήζε δηθώλ ηνπ 

κέζσλ θαζαξηόηεηαο (ειεθηξηθήο ζθνχπαο, ζθνπγγαξίζηξαο, θηι). 

Δπίζεο κεηά ην πέξαο ηεο αλαθαίληζεο ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δψζεη εγγύεζε θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ πιηθώλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζηνπο αλαθαηληζζέληεο ρώξνπο γηα δύν έηε 

(δειαδή ν αλάδνρνο ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε απνθαηάζηαζεο κε δηθά ηνπ έμνδα νπνηαζδήπνηε 

αζηνρίαο/δπζιεηηνπξγίαο παξνπζηαζηεί γηα ην πξναλαθεξζέλ ρξνληθφ δηάζηεκα).  

 

Η ηηκή πξνζθνξάο ζα δνζεί μερσξηζηά γηα θάζε ηκήκα θαη ζα πεξηιακβάλεη φια φζα 

πεξηγξάθνληαη ζε θάζε Τκήκα.  

Ο εθηηκώκελνο πξνϋπνινγηζκόο αλέξρεηαη γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ ζηηο 10.200,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη γηα ηηο απαηηνύκελεο εξγαζίεο ζηηο 5.000,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.  

 

Η απαηηνχκελε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη 

παξαπάλσ, δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο δεθαπέληε (15) εκεξνινγηαθέο εκέξεο  
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θαξίθεκα 1 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1.1,  Πξνδηαγξαθέο λέσλ επίπισλ  

πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο 

 

 

1) Καηαζθεπή βάζε ησλ ζρεδίσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην «Παξάξηεκα 1.2, Σκήκαηνο Α: 

Σρέδηα λέσλ επίπισλ».  

2) Ο ζθειεηφο ζα είλαη απφ κειακίλε πάρνπο 1,8 εθ. κε PVC 22-0,4 ζε φιεο ηηο εκθαλείο φςεηο 

ησλ ληνπιαπηψλ. 

3) Τα ξάθηα εζσηεξηθά ζα είλαη απφ κειακίλε πάρνπο 2,5 εθ. κε PVC 29-0,4 ζηελ κπξνζηηλή φςε 

ηνπο. Σην πίζσ κέξνο ζα έρνπλ ελίζρπζε απφ κειακίλε πάρνπο 2,5 εθ. κε χςνο 5 εθ., ε νπνία ζην 

κήθνο ηεο ζα έρεη PVC 29-0,4. 

4) Η πίζσ φςε ζα είλαη απφ MDF 0,4 εθ. ην νπνίν ζα είλαη βηδσηφ επάλσ ζηνλ ζθειεηφ ησλ 

ληνπιαπηψλ. 

5) Τα πνξηάθηα ζα είλαη απφ κειακίλε πάρνπο 1,8 εθ. κε PVC 22-2 πεξηκεηξηθά. Τα πνξηάθηα πνπ 

ζα έρνπλ χςνο κεγαιχηεξν απφ 120 εθ. ζα έρνπλ 4 κεληεζέδεο γεξκαληθνχ ή ηηαιηθνχ ηχπνπ, ελψ 

απηά πνπ ζα έρνπλ χςνο κηθξφηεξν απφ 120 εθ. ζα έρνπλ 3 κεληεζέδεο γεξκαληθνχ ή ηηαιηθνχ 

ηχπνπ. 

6) Τα πνξηάθηα πνπ ζα έρνπλ χςνο κεγαιχηεξν απφ 120 εθ. ζα έρνπλ ρεξνχιηα ηχπνπ Π (γέθπξα) 

κήθνπο 16,4 εθ. (θέληξν ηξππψλ), ελψ απηά πνπ ζα έρνπλ χςνο κηθξφηεξν απφ 120 εθ. ζα έρνπλ 

ρεξνχιηα ηχπνπ Π (γέθπξα) κήθνπο 9,6 εθ. (θέληξν ηξππψλ). 

7) Οη ληνπιάπεο θαη νη βηβιηνζήθεο ζα έρνπλ κεηαιιηθά πφδηα ηχπνπ INOX ΜΑΤ 10 εθ. Θα 

ηνπνζεηεζνχλ 5 πφδηα ζε θάζε ληνπιάπη. 

8) Τν θαπάθη ηνπ γξαθείνπ ζα είλαη απφ κειακίλε πάρνπο 2,5 εθ. κε PVC 29-2 πεξηκεηξηθά θαη ηα 

πφδηα ζα είλαη κεηαιιηθά ηχπνπ INOX ΜΑΤ ξπζκηδφκελα. Σην θαπάθη ηνπ γξαθείνπ ζα ππάξρεη 

ηξχπα Φ60 κε πιαζηηθφ θαπάθη καχξνπ ρξψκαηνο, γηα θαιψδηα Η/Υ 

9) Όια ηα ξάθηα ζα είλαη ξπζκηδφκελα πάλσ-θάησ θαη ηα ζηεξίγκαηά ηνπο ζα είλαη κεηαιιηθά Φ5. 

Οπνηαδήπνηε κηθξναιιαγή ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ησλ επίπισλ, θαζψο θαη ε 

επηινγή ησλ απνρξψζεσλ ησλ επίπισλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Τερληθή 

Υπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1.2, Σρέδηα λέσλ επίπισλ  

πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο 

 

 

Νηνπιάπα 1 
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Νηνπιάπα 2 
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Νηνπιάπα 3 
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Νηνπιάπα Φσλεπηή 
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Γξαθείν κε γσληαθή βηβιηνζήθε  
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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:  Οδόσ  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 διαδικαςίασ 

2)  υμμετζχω ςτθ διαδικαςία του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» για τθν παροχι υπθρεςιϊν 
εξζταςθσ βιολογικοφ υλικοφ για τθν ανίχνευςθ του COVID-19. 

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) Δεν ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ τθσ εταιρείασ μασ Πράξεισ 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. 

 
                                                                                                      Ημερομθνία:  
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                                                                                           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. 
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