
 

 

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

              
             Θεςςαλονίκθ,    12-11-2021 

                                    Αρ. πρωτ.:   13841 
   ΤΜΘΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                  
  ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ      ΡΟΣ:  Κάκε ενδιαφερόμενο 
ΣΗΛ :    2313 322328 

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

   ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 
Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ δια ηηρ ςποβολήρ έγγπαθυν ζθπαγιζμένυν 

πποζθοπών για ηην ανηικαηάζηαζηρ οσηώ ξύλινυν κοςθυμάηυν, ζηο κηήπιο ηυν 

Εξυηεπικών Ιαηπείυν, με πποϋπολογιζθείζαρ δαπάνηρ 13.000,00 Εςπώ 

ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ με κπιηήπιο καηακύπυζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από  

οικονομική άποτη πποζθοπά αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ (σαμηλόηεπη ηιμή). 

                 
ΣΧΕΤ.:  α) Ο  Ν. 4412/08-08-2016   (Δθμόςιεσ  Συμβάςεισ  Ζργων,  Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν)  
            άρκρα 116 και 118, όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει ςιμερα. 

β) Ο Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Αϋ)  «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, 
Συγχωνεφςεισ  Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ». 

            γ) Θ  υπϋαρ. 19θ  / 05-11-2021 ( Θζμα 31ο ) ΑΔΑ : 653Ξ4690Β1-6ΑΗ  απόφαςθ  του 
            Δ.Σ του Γ. Ν. Θ. «Γ.  ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ  ΔΘΜΘΤΙΟΣ»,  περί   ζγκριςθσ   τθσ 
             Ανάρτθςθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για  τθν   προμικεια που αναφζρεται 
            ςτο κζμα 
             
 
 
 
   
    Οι  προςφορζσ  πρζπει  να φκάνουν ςτθν υπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο (είτε δια 
υποβολισ, είτε ταχυδρομικϊσ),  απαραίτθτα  μζχρι  και  τθν Πζμπτθ 18-11-2021, 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 Παραςκευι  19-11-2021,  ϊρα 
10:00 ςτο Γραφείο Προμθκειϊν από τθν Αρμόδια Επιτροπι. 
 
Εμπρόκεςμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που κα ζχουν περιζλκει ςτθν Υπθρεςία μζχρι τθν 
παραπάνω θμερομθνία και ϊρα. Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία 
και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό, 
χωρίσ να αποςφραγιςκοφν. 



 

 

 
Σο μθχάνθμα πρζπει να παραδοκεί εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
Απόφαςθσ κατακφρωςθσ. 
 
ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 
 
Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ καταχωρικθκε: 
 
το διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθν διευκφνςεισ (URL):   
www.oagiosdimitrios.gr  
 
 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. 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. 
Στα τιμολόγια κα αναφζρεται θ τιμι των υπθρεςιϊν μόνο ςε ΕΥΩ. 
2. Οι προςφορζσ κα ιςχφουν για τουλάχιςτον ενενιντα (90) θμζρεσ. 
3. Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. O Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Νοςοκομείο. 
4. Το μθχάνθμα πρζπει να παραδοκεί εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
Απόφαςθσ κατακφρωςθσ. 
5. Θ 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.  
-Ριςτοποιθτικό 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.  
-Ριςτοποιθτικό 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.  
-Ριςτοποιθτικό 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. 
-Ριςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ από ΓΕΜΘ 
 
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 παρακολουκείται  από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν (ΦΕΚ 777/Βϋ/04-06-2010) 
τθσ Ε.Ρ.Υ., καλείςτε να προςκομίςετε Υπεφκυνθ Διλωςθ με τισ αναγραφόμενεσ τιμζσ  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 διαγωνιςτικι διαδικαςία κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τον Ν. 4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ 
Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν) , το άρκρο 51 του Ν. 4825/2021  και τθν 19θ  / 05-
11-2021 ( Θζμα 31ο ) ΑΔΑ : 653Ξ4690Β1-6ΑΗ απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 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. 
                                                                                      Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 
                                                                   ΣΟΤ Γ.Ν.Θ.  «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» 
                                                                            Οργανικι μονάδα «Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ»                                 

                                                                                                                                       
 
                                                                            ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΡΑΟΤΔΑ 
                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.epromy.gr/


 

 
 
 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  Αϋ  
ΣΕΥΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΟΥΣΩ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΞΤΛΙΝΩΝ 

ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ΣΟ ΚΣΗΡΙΟ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ 

ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

 

 

Τα εξωτερικά ξφλινα κουφϊματα που πρζπει να αντικαταςτακοφν ςτο κτιριο των 
Εξωτερικϊν Ιατρείων είναι οχτϊ δίφυλλα. Ρζντε ςυνεχόμενα (ενωμζνα) ςτο χϊρο αναμονισ 
αςκενϊν και τρία ςε χϊρουσ γραφείων και ιατρείων.  

Λόγω του ότι το νοςοκομειακό ςυγκρότθμα είναι χαρακτθριςμζνο ωσ «Ζργο Τζχνθσ» τα 
νζα κουφϊματα απαιτείται  να είναι ξφλινα και ίδιασ μορφισ με τα υφιςτάμενα. 

 
 Αρχικά κα πραγματοποιθκεί θ αποξιλωςθ των υφιςτάμενων κουφωμάτων με  προςοχι, 

ϊςτε να μθν δθμιουργθκοφν εκτεταμζνεσ ηθμιζσ ςτισ τοιχοποιίεσ και θ άμεςθ απομάκρυνςθ 
τουσ από τουσ χϊρουσ τουσ νοςοκομείου.  

 Θα αποξθλωκοφν οι εξωτερικζσ μαρμάρινεσ ποδιζσ και κα αντικαταςτακοφν με νζεσ, 
ςφμφωνα με τισ απαιτοφμενεσ κλίςεισ, ϊςτε να απομακρφνονται τα νερά τθσ βροχισ. Επίςθσ οι 
νζεσ μαρμαροποδιζσ κα φζρουν και νεροςταλάκτεσ  

Τα κουφϊματα κα είναι από τρικολλθτό ξφλο MERADI, με καΐτια, ίδιασ μορφισ με τα 
υφιςτάμενα.  

Τα τρία από τα οχτϊ νζα κουφϊματα (χϊροι γραφείων), κα φζρουν τετράφυλλα 
εξϊφυλλα (παντηοφρια) και τα υπόλοιπα πζντε (αίκουςα αναμονισ αςκενϊν), κα είναι χωρίσ 
εξϊφυλλα. 

 Θα φζρουν μθχανιςμοφσ (ανοιγόμενουσ – ανακλινόμενουσ)  και νεροςταλάκτεσ. 
Θα ζχουν διπλά λάςτιχα περιμετρικά, για ςτεγανοποίθςθ από βρόχινα νερά, από αζρα 

και ιχο.  
Τα τηάμια κα είναι διπλά ενεργειακά με κενό αζρα ενδιάμεςα. 
 Οι βαφζσ των κουφωμάτων κα γίνουν με ριπολίνεσ κατάλλθλεσ για προςταςία του ξφλου 

από τισ ςυνκικεσ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ. 
 
Ο διαγωνιηόμενοσ οφείλει να προβεί ςε αναλυτικι προςμζτρθςθ των κουφωμάτων, για 

τθν διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ του.                            

Οη κεηαθνξέο ηπρόλ αληηθεηκέλσλ πνπ ππάξρνπλ ζηνπο ρώξνπο ζα γίλνπλ κε επζύλε ηνπ 

αλαδόρνπ. Η ζπγθέληξσζε, απνθνκηδή  απόξξηςε ησλ κπαδώλ θαη όισλ ησλ άρξεζησλ πιηθώλ 

πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηηο εξγαζίεο ζα γίλεηαη κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ. Τα κπάδα ζα 

ζπγθεληξώλνληαη  ζα ηνπνζεηνύληαη ζε πιαζηηθέο ζαθνύιεο θαη  ζα απνκαθξπλζνύλ από ηνπο 

ρώξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

Σηα ζεκεία ηνπ θηεξίνπ πνπ πξνβιέπεηαη λα γίλνπλ εξγαζίεο, ε κεηαθνξά πιηθώλ ζα 

γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμνπλ δεκίεο ζηνπο ρώξνπο ηνπ θηεξίνπ. 

Σηελ πεξίπησζε, ηπρόλ, πξόθιεζεο νπνησλδήπνηε δεκηώλ ν αλάδνρνο ζα θέξεη ηελ απόιπηε θαη 

απνθιεηζηηθή επζύλε γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζή ηνπο. 

 Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ θαη πξηλ ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη πιήξεο 

θαζαξηζκόο ησλ ρώξσλ, ώζηε λα έηνηκνη πξνο ρξήζε. 

              Τελ επίβιεςε ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ ζα έρεη ην Τερληθό Τκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ κε 

ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ νπνίνπ ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθώλεηαη ν κεηνδόηεο. 



 

 

Τν Ννζνθνκείν δελ έρεη ππνρξέσζε λα παξέρεη πιηθά  θαη εξγαιεία ζηνλ κεηνδόηε, νύηε 

έρεη επζύλε γηα ηπρόλ ηξαπκαηηζκό εξγαδνκέλσλ ηνπ. Οη ππνρξεώζεηο πξνο ην Ι.Κ.Α. θαη ινηπνύο 

Αζθαιηζηηθνύο Οξγαληζκνύο ζα βαξύλνπλ ηνλ κεηνδόηε. 

Η πνηόηεηα ησλ πιηθώλ ζα ειέγρνληαη από ην Τερληθό Τκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Οη εξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο ησλ θνπθσκάησλ ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί έσο ηηο 

20/12/2021 

Επίζεο κεηά ηα πέξαο ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ θνπθσκάησλ, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δώζεη 

εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ πιηθώλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζηνπο ρώξνπο γηα δύν έηε (δειαδή ν 

αλάδνρνο ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε απνθαηάζηαζεο κε δηθά ηνπ έμνδα νπνηαζδήπνηε 

αζηνρίαο/δπζιεηηνπξγίαο παξνπζηαζηεί γηα ην πξναλαθεξζέλ ρξνληθό δηάζηεκα). 

 Τν θόζηνο ησλ αλσηέξσ πιηθώλ θαη εξγαζηώλ εθηηκάηαη πεξίπνπ ζε 13000 € Επξώ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

Τν θόζηνο ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ εθηηκάηαη ζε  Επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

Τν θόζηνο ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ αλέξρεηαη  ζηηο 13000 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

             Σηνλ ΚΑΕ 0863 «Σπληήξεζε θαη επηζθεπή θηηξίσλ» πίζησζε 5000 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δαπάλεο. 

              Σηνλ ΚΑΕ 1413 «Πξνκήζεηα εηδώλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηηξίσλ» πίζησζε 8000 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δαπάλεο. 
 
 
 
 

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 ςτθ διαδικαςία του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» για τθν παροχι υπθρεςιϊν 
ΙΑΤΟΥ ΕΓΑΣΙΑΣ. 

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. 
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