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               ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
       ΓΗΟΗΚΖΖ 3εο ΤΠΔ (ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ) 
  ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
  «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» 

                           
ΣΜΖΜΑ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ                                                                 Θεζζαινλίθε 18-04-2022                                                                                                                 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ               Αξ. Πξση.: 5633 
ΠΛΖΡ.: Δ. πγγνπξίδνπ             
ΣΖΛ :    2313 308154                                                 Πξνο θάζε ελδηαθεξόκελν 

     e-mail: promitheies@gennimatas-thess.gr  
 

   ΠΡΟΚΛΖΖ  ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 
ΘΔΜΑ: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθσλ ζθξαγηζκέλσλ 
πξνζθνξώλ γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ είδνπο Αληηδξαζηήξηα κε ζπλνδό εμνπιηζκό– HPLC 
ΓΛΤΚΟΕΤΛΗΩΜΔΝΖ Hb - (1 ΑΝΑΛΤΣΖ) CPV: 33696200-7, ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ ΓΝΘ 
«Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ» θαη  – (1 ΑΝΑΛΤΣΖ) ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ  ΓΝΘ «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ», 
πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο γηα έλα (1) έηνο 6.300,00€ άλεπ ΦΠΑ, ήηνη 6.678,00€ κε ΦΠΑ 
θαη δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα έλα (1) επηπιένλ έηνο πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο 6.300,00€ 
άλεπ ΦΠΑ, ήηνη 6.678,00€ κε ΦΠΑ ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 12.600,00€ άλεπ 
ΦΠΑ, ήηνη 13.356,00€ κε ην ΦΠΑ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο κε ηελ 
πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο 
(ρακειόηεξε ηηκή), πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο ηνπ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο 
ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ», (νξγαληθή κνλάδα «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ» θαη νξγαληθή κνλάδα «Ο ΑΓΗΟ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ»)».   
 
ΥΔΣ.: α) Ο  Ν. 4412/08-08-2016 (Γεκόζηεο  πκβάζεηο  Έξγσλ,  Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ) 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.  

β) Ο Ν.4782/2021 (ΦΔΚ 36/Α/09-03-2021) «Δθζπγρξνληζκόο απινπνίεζε θαη αλακόξθσζε ηνπ 

ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηώλ ζηνπο ηνκείο 

ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία» 

γ) Ο λ.4250/2014 (ΦΔΚ 74/η. Α΄) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο 

Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 

318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 

δ) Ο λ.4912/2022 (ΦΔΚ 59 η. Α΄) Δληαία Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο. 
ε)  Ζ ππ αξηζκ. 368/5262/11-04-2022 ΑΓΑ: Φ0Ρ46904Κ-Σ4 έγθξηζε δέζκεπζεο ηνπ Γ.Ν.Θ. «Γ. 

ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ – Ο ΑΓΗΟ - ΓΖΜΖΣΡΗΟ» νξγαληθή κνλάδα (Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ) θαη ε ππ αξηζκ. 

608/4965/11-04-2022 έγθξηζε δέζκεπζεο  ηνπ  Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ – Ο ΑΓΗΟ - 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ» νξγαληθή κνλάδα (Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ).  

ζη) Ζ  ππ αξηζ. 4ε/Θέκα 10ν/10-03-2022 ΑΓΑ: ΦΗΕΣ46904Κ-0Μ0 απόθαζε  ηνπ Γ..  ηνπ  Γ.  Ν. Θ. 

«Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ – Ο ΑΓΗΟ  ΓΖΜΖΣΡΗΟ»,  πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο ηεο έξεπλαο ζηελ αγνξά 

γηα ηελ πξνκήζεηα Αληηδξαζηεξίσλ κε ζπλνδό εμνπιηζκό – HPLC ΓΛΤΚΟΕΤΛΗΧΜΔΝΖ Hb (1 

ΑΝΑΛΤΣΖ) ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ ΓΝΘ «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ» θαη  – (1 ΑΝΑΛΤΣΖ) ησλ εξγαζηεξίσλ 

ηνπ ΓΝΘ «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ». 

 
Οη  πξνζθνξέο  πξέπεη  λα θζάλνπλ ζηελ ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν (είηε δηα ππνβνιήο, 

είηε ηαρπδξνκηθώο),  απαξαίηεηα  κέρξη  θαη  ηελ ΠΑΡΑΚΔΤΖ  29-04-2022 έσο ηηο 14:00 ζην  

γξαθείν πξσηνθόιινπ ηεο  Οξγαληθήο Μνλάδαο  «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ»  ηνπ Γ.Ν.Θ. 

«Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ», Δζληθήο Ακύλεο 41, 1νο όξνθνο, θηίξην Γηνίθεζεο. 
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Ζ απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηελ Σξίηε 03-05-2022  θαη ώξα 11:00 

ζην Γξαθείν Πξνκεζεηώλ από ηελ Αξκόδηα Δπηηξνπή. 

 

Δκπξόζεζκεο ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο πνπ ζα έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ 

παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη 

ώξα, είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη από ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκό, ρσξίο 

λα απνζθξαγηζζνύλ. 

ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνύζαο θαηαρσξήζεθε: 

Α) ζην Κεληξηθό Ζιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ). 

Β) ην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηελ δηεύζπλζε (URL): 

www.gennimatas-thess.gr  

Γ) ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηόηνπν http://et.diavgeia.gov.gr /(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ)  

 

Αθνινπζνύλ νη Δηδηθνί όξνη: 

 
ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 
Θα θαηαηεζνύλ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε δύν (2) αληίηππα (ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ – 

ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ). 

ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί ε ππεύζπλε δήισζε όπσο εκθαλίδεηαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄. 

Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ζα δίλνληαη ζε Δπξώ. 

 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

                                        
1. Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδώλ, ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Ν. 4412/08-08-2016, 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη (Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ), κεηά 

ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ  πξσηνθόιινπ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο εθηέιεζεο ησλ όξσλ ηεο 

ζύκβαζεο θαη κε ηελ πξνζθόκηζε ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ησλ δειηίσλ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξόηεηαο. ηα ηηκνιόγηα ζα αλαθέξεηαη ε ηηκή ησλ εηδώλ κόλν ζε ΔΤΡΧ. 

2.Οη πξνζθνξέο ζα ηζρύνπλ γηα ηνπιάρηζηνλ ελελήληα (180) εκέξεο. 

3.Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ επηηξέπνληαη. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

4. Ζ ζπλαθζείζα ζύκβαζε ζα ηζρύεη από ηελ ππνγξαθή ηεο θαη ν ρξόλνο νινθιήξσζεο ηεο 

εθαξκνγήο δελ ζα ππεξβαίλεη ην δηάζηεκα ησλ πέληε (5) εβδνκάδσλ. 

5. Ο Αλάδνρνο ππόθεηηαη ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο. Ο ΦΠΑ βαξύλεη ην Ννζνθνκείν.  

6. Ο ρξόλνο εθηέιεζεο είλαη άκεζνο από ηελ επόκελε ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ. 

7. Ζ θαηαθύξσζε ζα γίλεη ζηνλ Δλδηαθεξόκελν πνπ ζα πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ηηκή ζύγθξηζεο 

κεηαμύ ηερληθά απνδεθηώλ ππεξεζηώλ. 

 
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο θαιείηαη λα πξνζθνκίζεη: 

 

-Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ηνπ Γηαρεηξηζηή ηεο εηαηξείαο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ 

από ην νπνίν λα πξνθύπηεη, όηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε, γηα 

θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, γηα θάπνην από ηα 

αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνύ Κώδηθα, ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηόηεηαο, εθόζνλ απηό νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ή γηα θάπνην από ηα αδηθήκαηα ηεο 

ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη 

ηεο δόιηαο ρξεσθνπίαο.  

http://www.gennimatas-thess.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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-Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, από ην 

νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηειείηε ζε πηώρεπζε θαη, επίζεο, όηη δελ ηειείηε ζε δηαδηθαζία θήξπμεο 

πηώρεπζεο.  

-Πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είζηε ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ 

αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 

ππνρξεώζεηο ηνπο.  

-Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελόο ε εγγξαθή ζαο ζε 

απηό θαη ην εηδηθό επάγγεικά ζαο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, θαη αθεηέξνπ όηη 

εμαθνινπζείηε λα παξακέλεηε εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο παξνύζαο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο. 

-Πηζηνπνηεηηθό ηζρύνπζαο εθπξνζώπεζεο από ΓΔΜΖ 

 
Αξκόδην όξγαλν γηα ηελ έγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ, 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. 

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  ησλ εηδώλ ζηελ 

ηζηνζειίδα www.epromy.gr (παξαηεξεηήξην ηηκώλ). Ζ ππεξεζία δελ ζα δερζεί νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά αλώηεξε ησλ ηηκώλ πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ δήισζε. Δάλ ε ελ ιόγσ 

ππεξεζία δελ παξαθνινπζείηαη από ην Παξαηεξεηήξην Σηκώλ, απιώο ζα ην αλαθέξεηε ζηελ 

Τπεύζπλε Γήισζε. 

Ζ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί ζύκθσλα κε ην Ν. 4412/08-08-2016 (Γεκόζηεο πκβάζεηο 

Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ) θαη ηελ 4ε/Θέκα 10ν/10-03-2022 ΑΓΑ: ΦΗΕΣ46904Κ-0Μ0 

απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

Δπηζεκαίλνπκε όηη ιόγσ ησλ εηδηθώλ ζπλζεθώλ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε 

πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηεο πξνζθνξάο, ν αλάδνρνο κπνξεί λα ππνβάιιεη 

Τπεύζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), όπσο εθάζηνηε ηζρύεη.  

 

ηελ ππνβαιιόκελε ππεύζπλε δήισζε δειώλνληαη από ηνλ επηιεγέληα αλάδνρν όηη: α) δελ 

ζπληξέρεη θαλέλα λόκηκν θώιπκα ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία, β) εμαθνινπζεί λα πιεξνί 

όια ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ νηθεία δηαθήξπμε θαη γ) 

ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη ηα λνκίκσο πξνβιεπόκελα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο ή 

αλάζεζεο εληόο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. (ΠΝΠ 

84/13.04.2020) 

Αθνινπζνύλ  νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο,  πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ 
παξόληνο, όπσο ζην ζπλεκκέλν ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄. 
 
                                                                                              

     O Αλαπιεξσηήο Γηνηθεηήο ηνπ Γ.Ν.Θ                     
«Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ – Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ»              
                Οξγαληθή Μνλάδα                 
                «Γ. ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ»                           

                                                                                                  

     Παπαδόπνπινο Νηθήηαο MD, MSc                                          
 

http://www.epromy.gr/
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α  Α΄  
 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΖ ΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ 

ΓΛΤΚΟΕΤΛΗΩΜΔΝΖ ΑΗΜΟΦΑΗΡΗΝΖ( Γ.Ν.Θ.  Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ / Γ.Ν.Θ.  

ΑΓ.ΓΖΜΖΣΡΗΟ) 

 

1. Να είλαη  αλαιπηήο  πνζνηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ γηα ηελ άκεζε κέηξεζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο ηεο γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο HbA1c επί ηνηο % (ρσξίο πεξαηηέξσ 

ππνινγηζκνύο) ζε δείγκα νιηθνύ αίκαηνο (ηξηρνεηδηθό / θιεβηθό) όρη κεγαιύηεξν ηνπ 4,0 

κl. 

2. Ο ρξόλνο εμέηαζεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα έμη (6) ιεπηά .  

3. Να έρεη απιή ιεηηνπξγία, ρσξίο λα απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό θαη ειάρηζηνο 

ρξόλνο εθπαίδεπζεο. 

4. Να δηαζέηεη νζόλε αθήο θαη εθηππσηή. 

5. Να θάλεη απηόκαηε βαζκνλόκεζε αλαιπηή κε ρξήζε θάξηαο εμεηδηθεπκέλε γηα θάζε 

παξηίδα αληηδξαζηεξίσλ (bar code card). 

6. Να θάλεη απηόκαηε απνζήθεπζε κέρξη θαη δύν ηηκώλ βαζκνλόκεζεο (calibration) ησλ 

αληίζηνηρσλ παξηίδσλ αληηδξαζηεξίσλ. 

7. Να θάλεη απηόκαηε θαηαρώξεζε απνηειεζκάησλ πνηνηηθνύ ειέγρνπ ζηελ κλήκε ηνπ 

αλαιπηή ρσξηζηά 

8. Να έρεη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ζε εμσηεξηθό ππνινγηζηή θη εθηππσηή.O πξνκεζεπηήο λα 

δηαζέηεη ηερληθή ππνζηήξημε. 

9.  Να έρεη έηνηκα αληηδξαζηήξηα γηα άκεζε ρξήζε (ρσξίο πξνεηνηκαζία) γηα ηελ κέηξεζε 

ηεο γιπθνδπιησκέλεο αηκνζθαηξίλεο. 

10. Να κήλ ρξεηάδνληαη επηπιένλ δηαιύκαηα ξύζκηζεο θη έθπιπζεο ηνπ νξγάλνπ γηα 

βαζκνλόκεζε θαη απηνθαζαξηζκό. 

11.  Σα αληηδξαζηήξηα λα  είλαη ζπζθεπαζκέλα αηνκηθά ζε εηδηθό πεξηηύιηγκα αεξνζηεγώο, 

έηνηκα πξνο ρξήζε θαη λα πεξηιακβάλνπλ κηαο ρξήζεο δεηγκαηνιήπηεο αίκαηνο. 
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                                               ΕΖΣΟΤΜΔΝΔ ΠΟΟΣΖΣΔ 

 HPLC  ΓΛΤΚΟΕΤΛΗΩΜΔΝΖ Hb 

 

   

Γ.Ν.Θ. Γ. 
ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ 

 

Γ.Ν.Θ. Ο ΑΓΗΟ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

 

Γ.Ν.Θ. Γ. 
ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ 

 

Γ.Ν.Θ. Ο ΑΓΗΟ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

  

ΤΝΟΛΟ 

ΕΖΣΟΤΜΔΝΧ

Ν ΑΝΑΛΤΣΩΝ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 1 

Α/Α  

ΔΞΔΣΑΔΗ 

 

ΔΣΖΗΑ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

 

ΔΣΖΗΑ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΔΣΖΗΑ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ 
ΠΡΟΑΗΡΔΖ 

ΔΣΖΗΑ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ 
ΠΡΟΑΗΡΔΖ 

1 ΓΛΤΚΟΕΤΛΗΧΜΔΝΖ 

ΑΗΜΟΦΑΗΡΗΝΖ 

 

930 

 

620 

 

930 

 

620 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 
 (άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 
αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 
  

ΠΡΟ(1):  

Ο – Ζ Όλνκα:  
Δπώλπκ
ν: 

 

Όλνκα θαη Δπώλπκν  
Παηέξα:  

 

Όλνκα θαη Δπώλπκν  
Μεηέξαο: 

 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2):   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ  
Σαπηόηεηαο: 

 Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  
Οδό
ο 

 
Αξηζ
: 

 
ΣΚ
: 

 

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ 
(Fax): 

 
Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail): 

 

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 
6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο – απνζηνιήο ηεο 
πξνζθνξάο κνπ: 

1)  Έιαβα γλώζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο όξνπο ηεο δηαδηθαζίαο 

2)  πκκεηέρσ ζηελ έξεπλα αγνξάο ηνπ Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ – Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» γηα ηελ 
ζύλαςε ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ κε έληαμε Θεξκαζηή ζηηο βάξδηεο ηεο ηερληθήο Τπεξεζίαο. 

3)  Γελ έρσ θαηαδηθαζζεί κε ηειεζίδηθε  απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα από ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 
1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. 

4)  Δίκαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο κνπ, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 
ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. 

5) Γελ ηειώ ζε θάπνηα από ηηο αλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 
ή αλάινγεο θαηαζηάζεηο, 

6)  Γελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη δελ κνπ έρεη επηβιεζεί ε 
πνηλή ηνπ απνθιεηζκνύ από δηαγσληζκνύο, κε ακεηάθιεηε Τπνπξγηθή απόθαζε, ε νπνία βξίζθεηαη ζε 
ηζρύ. 

7)  Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 
75 ηνπ Ν.4412/2016. 

8)  Πιεξώ ηα θξηηήξηα επηινγήο, έηζη όπσο έρνπλ θαζνξηζηεί ζηε δηαθήξπμε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 
ηνπ Ν.4412/2016 
9) Γελ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηεο εηαηξείαο καο Πξάμεηο Δπηβνιήο πξνζηίκνπ γηα παξαβίαζε ησλ 
εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ (άξζξα 73 & 80 ηνπ Ν. 4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

10)  Αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ 
ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/2016, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ 
ηδίνπ Νόκνπ, ζε όπνην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο κνπ δεηεζνύλ. 

 
                                                                                     Ζκεξνκελία:  
  
                                                                                           Ο/Ζ Γει……… 
 
                                                                                                          (Τπνγξαθή) 
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(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ 
απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε 
έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν 
ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό 
όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη 
από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.  
 
 
 
 
 
 
 
Ζ αλσηέξσ ππεύζπλε δήισζε ππνγξάθεηαη (γηα ηα λνκηθά πξόζσπα) από ηνλ εθπξόζσπν 

ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα. Ωο εθπξόζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, λνείηαη ν λόκηκνο 

εθπξόζσπνο απηνύ, όπσο πξνθύπηεη από ην ηζρύνλ θαηαζηαηηθό ή ην πξαθηηθό 

εθπξνζώπεζήο ηνπ θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην 

αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθό πξόζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα 

δηαδηθαζίεο ζύλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο. 

 

 




