
 

 

 

                                                                                        
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
       ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
  «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

              
              Θεσσαλονίκη,  14/01/2022   

                            Αρ. πρωτ.:   619         
   ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                  
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ      ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο 
 
ΠΛΗΡ.:  Κ. Σλιάκα 
ΤΗΛ :    2313 322329 

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

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
        Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων 

προσφορών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνου 
SARS-CoV-2 (RAPID TEST) τεμ. 10.000 εκτιμώμενης αξίας 30.000,00€ άνευ ΦΠΑ (C.P.V.: 
33141625-7), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 
(Οργανική μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος»). με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη 
τιμή). 
                 

ΣΧΕΤ.:  α) Ο  Ν. 4412/08-08-2016   (Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών και Υπηρεσιών)  
            άρθρα 116 και 118, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. 

β) Ο Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄)  «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις  Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 
γ) Η υπ’ αριθμ. 155η/579/13-01-2022  ΑΔΑ: 9Ι8Ρ4690Β1-Φ2Χ Απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης   

            δ) Η  υπ΄ αριθμ.. 1η  Έκτακτη συνεδρίαση/ 13-01-2022 ( Θέμα 3ο ) ΑΔΑ: ΩΤΕΑ4690Β1-Φ1Λ 
Απόφαση   του  Δ.Σ του Γ.Ν.Θ. «Γ.  ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»,  περί   έγκρισης 
σκοπιμότητας, διενέργειας, επικύρωσης τεχνικών προδιαγραφών και ανάρτησης 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  την  προμήθεια που αναφέρεται  στο θέμα. 

             
 
     Οι  προσφορές  πρέπει  να φθάνουν στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο (είτε δια 
υποβολής, είτε ταχυδρομικώς),  απαραίτητα  μέχρι  και  την Τετάρτη 19-01-2022, έως  12:00΄  
στο  Γραφείο Πρωτοκόλλου  της  Οργανικής Μονάδας «Ο Άγιος Δημήτριος », Ελένης 
Ζωγράφου 2, κτίριο Διοίκησης. 
     Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη  19-01-2022,  ώρα 
12:30΄ στο Γραφείο Προμηθειών από την Αρμόδια Επιτροπή.  





 

 

     Κατά την αποσφράγιση δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι 
εκπρόσωποί τους εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετική εξουσιοδότηση.  
     Η υποβολή μόνο μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
Διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 
     Εν συνεχεία, η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, σε κλειστή συνεδρίαση, θα προβεί στην 
αξιολόγηση των υποβληθέντων προσφορών και τη σύνταξη του πρακτικού αξιολόγησης, το 
οποίο και διαβιβάζεται στο Αρμόδιο Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής προς επικύρωση. 
 
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την 
παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία 
και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, 
χωρίς να αποσφραγισθούν. 
 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας καταχωρήθηκε: 
 
Α) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Β) στο διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής, στις διευθύνσεις (URL):   
www.oagiosdimitrios.gr  στο πεδίο Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί.  
Γ) στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
 
Ακολουθούν οι Ειδικοί όροι: 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Οι οικονομικές προσφορές θα δίνονται σε Ευρώ. 
 
Θα κατατεθούν τεχνική και οικονομική προσφορά σε δύο (2) αντίτυπα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ – 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) σε ενιαίο σφραγιστό φάκελο, στην ελληνική γλώσσα. Το ένα αντίτυπο θα φέρει την 
ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και το άλλο ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ. 
 
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
 
• Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα  
• Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής  
• Ο πλήρης τίτλος της πρόσκλησης και ο αριθμός πρωτοκόλλου αυτής. 
• Η ημερομηνία αποσφράγισης.  
• Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα. 
 
Στην τεχνική προσφορά, η οποία θα είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 
και τις τεχνικές προδιαγραφές του Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  Α΄, θα κατατεθεί και υπεύθυνη 
δήλωση όπως εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄. 
 
Όπως επίσης και Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα, με την οποία θα δηλώνεται ότι:  
α) η προσφορά μου πληροί τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, β) 
διαθέτω τα απαιτούμενα προσόντα για την εκτέλεση της σύμβασης, γ) η προσφορά ισχύει για 
διάστημα τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών δ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
προσφορά είναι αληθή και ακριβή ε) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά 





 

 

με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση – ματαίωση του 
διαγωνισμού. 
 
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης και τους όρους που αναφέρονται στο οικονομικό αντικείμενο του Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ 
Α Τ Ο Σ  Α΄. 
 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά μόνο στο σύνολο του 
αντικειμένου του διαγωνισμού και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
                                        
1. Η πληρωμή της αξίας των ανωτέρω υπηρεσιών, θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 
4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), μετά την υπογραφή 
του σχετικού  πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και με 
την προσκόμιση του τιμολογίου και των δελτίων φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
Στα τιμολόγια θα αναφέρεται η τιμή των υπηρεσιών μόνο σε ΕΥΡΩ. 
2. Οι προσφορές θα ισχύουν για τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες. 
3.. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  

4. Ο Ανάδοχος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. O Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο. 
5. Ο χρόνος εκτέλεσης είναι άμεσος από την επομένη της υπογραφής του συμφωνητικού. 
6. Η κατακύρωση θα γίνει στον Ενδιαφερόμενο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή 
σύγκρισης μεταξύ τεχνικά αποδεκτών υπηρεσιών.  
 
 
 
Ο οικονομικός φορέας καλείται να προσκομίσει: 
-Απόσπασμα ποινικού μητρώου του Διαχειριστή της εταιρείας έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 
από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 
κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα 
αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας 
και της δόλιας χρεωκοπίας.  
-Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελείτε σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελείτε σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  
-Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
-Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή σας 
σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά σας, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και 
αφετέρου ότι εξακολουθείτε να παραμένετε εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της παρούσας 
έγγραφης ειδοποίησης. 
-Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ. 
 





 

 

Αρμόδιο όργανο για την έγκριση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, είναι το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Νοσοκομείου. 
Σε περίπτωση μη προσέλευσης του Αναδόχου εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 
κατακύρωσης αυτής με απόφαση του Δ.Σ., κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με το Ν. 4412/08-08-
2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και του επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις. 
7.Εφόσον η υπηρεσία παρακολουθείται  από το Παρατηρητήριο Τιμών (ΦΕΚ 777/Β΄/04-06-2010) 
της Ε.Π.Υ., καλείστε να προσκομίσετε Υπεύθυνη Δήλωση με τις αναγραφόμενες τιμές  στην 
ιστοσελίδα www.epromy.gr (παρατηρητήριο τιμών). Η υπηρεσία δεν θα δεχθεί οικονομική 
προσφορά ανώτερη των τιμών που θα αναφέρονται στην παραπάνω δήλωση. Εάν η εν λόγω 
υπηρεσία δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών, απλώς θα το αναφέρετε στην 
Υπεύθυνη Δήλωση. 
8. Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τον Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), το άρθρο 51 του Ν. 4825/2021  και την 1η  

Έκτακτη/ 13-01-2022 ( Θέμα 3ο ) Απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 
 
Επισημαίνουμε ότι λόγω των ειδικών συνθηκών, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η 
προσκόμιση των δικαιολογητικών της προσφοράς, ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει 
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 
Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι: α) δεν 
συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία, β) εξακολουθεί να πληροί 
όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και γ) 
υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή 
ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. (ΠΝΠ 
84/13.04.2020). 
 
Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, 
όπως στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. 
 
                                                                                                      Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ 
                                                                                                          Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 
 
 
 
 
                                                                                                                      ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΑΟΥΔΑ 
 
                                                                                               

                                                                                                                                       
 
                                                                
                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.epromy.gr/




 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α΄  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΤΜΧ)  

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ  

 10.000   3,00€    30.000,00€  

 
 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης έχει υπ ολογιστεί με βάση τιμή αναφοράς  

3,00€ ανά τεμάχιο. (μηδενικός συντελεστή ΦΠΑ σύμφωνα με τον Ν.4764/2020  
ΦΕΚ 256/23.12.2020, τ.Α΄)  
 
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.  
 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός 5 ημερώ ν από την υπογραφή της 
σύμβασης, στις Αποθήκες του νοσοκομείου .   
 
Επί ποινή αποκλεισμού, οι υποψήφιοι φορείς δεσμεύονται για την παράδοση 
του συνόλου της ποσότητας των ειδών που θα τους κατακυρωθούν.  
 
Η αναθέτουσα  αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαύξησης της συμβατικής 
ποσότητας (ενδεικτική) μέχρι την κάλυψη της προϋπολογισθείσας δαπάνης 
ήτοι των τριάντα χιλιάδων ευρών (30.000,00€).  
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Nα ανιχνεύουν αντιγόνο του SARS-CoV-2. 

2. Να εκτελούνται σε  δείγματα ρινικά, φαρυγγικά ή ρινοφαρυγγικά. 

3. Να έχουν έγκριση CE-IVD. 

4. Κατά προτίμηση το αποτέλεσμα να αξιολογείται εντός 15 λεπτών. 

5. Να είναι επιδεκτικά μακροχρόνιας φύλαξής τους (πλέον του 1 μήνα) σε συνθήκες θερμοκρασίας 
δωματίου (5 με 30 βαθμοί Κελσίου). 

6. Η εκτέλεση και η ολοκλήρωση του test να γίνεται αποκλειστικά με εξοπλισμό που διατίθεται στο 
kit ώστε να μπορεί το test να διατεθεί και να γίνεται οπτική ανάγνωση των αποτελεσμάτων χωρίς 
συνοδό εξοπλισμό ταυτόχρονα σε πολλαπλές περιοχές στην Ελλάδα. 

7. Να μπορούν να εκτελεσθούν συγχρόνως και ανεξάρτητα πολλαπλά δείγματα. 

8. Να είναι εύκολα στη χρήση τους στη λογική των Point of Care Test, ώστε να μην απαιτείται 
προσωπικό εξειδικευμένο σε πειράματα/εξετάσεις μοριακής βιολογίας, αλλά να μπορεί να 
εκτελεσθεί από υγειονομικό προσωπικό (όπως ιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό). Συγκεκριμένα: α) 
να μην απαιτούνται χειρισμοί για την κατανομή διαλυμάτων από πιπέτες υψηλής ακρίβειας (όγκοι 
μικρότεροι από 0.1 ml) σε αντιδραστήρια που χρειάζονται κατά την εκτέλεση της δοκιμασίας, β) να 
εκτελείται με συσκευές αναλώσιμα που είναι μίας χρήσης και πλήρως φορητές, γ) να μην 
απαιτείται επιπλέον υλικοτεχνικός εξοπλισμός άλλος από αυτόν που θα παρέχει η εταιρεία (με 
εξαίρεση χρονόμετρο και μέτρα ατομικής προστασίας). Συγκεκριμένα να μην απαιτούνται θάλαμοι 
βιοασφάλειας 2. 

9. Να περιέχουν εντός της συσκευασίας, δείγματα θετικού και αρνητικού μάρτυρα ικανά να 
ελέγξουν την διαδικασία σε όλα τα στάδια 





 

 
10. Στις ενδείξεις αποτελέσματος να υπάρχει ένδειξη εγκυρότητας της εκτέλεσης της δοκιμασίας 
εκτός από την ένδειξη για θετικό ή αρνητικό. 

11. Να υπάρχει επίσημη Δήλωση του κατασκευαστικού οίκου για δυνατότητα ανίχνευσης τόσο της 
μετάλλαξης Δ όσο και της μετάλλαξης Ο και να επισυναφθεί. 

12. Το αντιδραστήριο να είναι ήδη διαμερισμένο σε προγεμισμένα σφραγισμένα φιαλίδια και να 
μην απαιτείται η διαμερισμός του υγρού αντιδραστηρίου από ένα κοινό περιέκτη.  

12. Να έχουν περάσει από επαρκή αξιολόγηση ευαισθησία-ειδικότητας για SARSCoV-2. Ως 
επαρκής αξιολόγηση ορίζεται η ακόλουθη: 

α) να συμπεριλαμβάνονται στην αντίστοιχη λίστα του WHO (WHO Emergency Use Listing for In 
vitro diagnostics (IVDs) Detecting SARS CoV-2) ή β) να συμπεριλαμβάνονται στην λίστα 
αξιολόγησης της FIND (https://www.finddx.org/covid-19-old/ sarscov2-eval -antigen/) με διαθέσιμα 
αποτελέσματα αξιολόγησης ή  

γ) να έχει δημοσιευθεί η αξιολόγησή τους σε περιοδικό με κριτές το οποίο καταλογογραφείται στην 
PubMed και έχει Impact Factor από την Clarivate Analytics μεγαλύτερο ή ίσο από 2 (το 2019 ή το 
2020). Στην συγκεκριμένη δημοσίευση η αξιολόγηση της ευαισθησίας της δοκιμασίας για 
ανίχνευση SARS-CoV2 θα πρέπει να έχει γίνει σε σύγκριση με realtime PCR και συγκεκριμένα με 
τουλάχιστον εκατό (100) δείγματα από ασθενείς τα οποία έχουν ελεγχθεί ως θετικά μέχρι και τον 
τριακοστό τρίτο (33ο) κύκλο της αντίδρασης. Στη δημοσίευση, η αξιολόγηση της ειδικότητας της 
δοκιμασίας θα πρέπει να έχει γίνει σε σύγκριση με realtime PCR και συγκεκριμένα σε τουλάχιστον 
διακόσια σαράντα (240) δείγματα…». 

 
Για την αξιολόγηση των προσφορών απαιτείται η αποστολή δειγμάτων. Τα δείγματα πρέπει 
να κατατεθούν εις διπλούν. 
 
Τα δείγματα πρέπει να κατατεθούν με την εργοστασιακή τους συσκευασία. Τα δείγματα, θα πρέπει να 
είναι αντίστοιχα με το τελικό παραδοτέο προϊόν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

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) 
  

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  
Επώνυμο
: 

 

Όνομα και Επώνυμο  
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο  
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου  
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου (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 διαδικασίας 

2)  Συμμετέχω στη διαδικασία του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» για την προμήθεια 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνου SARS-CoV-2 (RAPID TEST). 

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 Υπουργική 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) Δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος της εταιρείας μας Πράξεις Επιβολής προστίμου για παραβίαση των εργασιακών 
σχέσεων (άρθρα 73 & 80 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10)  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, 
σε όποιο στάδιο της διαδικασίας μου ζητηθούν. 

 
                                                                                                      Ημερομηνία:  
                                                                                           Ο/Η Δηλ……… 
 
                                                                                                   
                                                                                                          (Υπογραφή)          
 
                                                                                                                                                                                    
 





 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία 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) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 
δηλούντα ή την δηλούσα.  
 
 
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται (για τα νομικά πρόσωπα) από τον εκπρόσωπο του 
οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, 
όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
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