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   ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 
 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΔΙΑ ΣΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΦΡΑΓΙΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΟΤ,  
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΧΩΡΟΤ ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΗΗ ΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο 
ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ €15.000,00 ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ 
ΣΟΤ ΦΠΑ (11.500,00€ ΤΛΙΚΑ (CPV:44100000-1) & 3.500,00€ ΕΡΓΑΙΕ (CPV:50700000-2)  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)   Ο ν. 4820/2021 άρκρο 206 περί υποχρεωτικότθτασ εμβολιαςμοφ. 

      δ) Θ υπ’ αρικμ. 6θ/κζμα 3ο/21-04-2022 Ζκτακτθ υνεδρίαςθ του Δ.. του Νοςοκομείου περί   
ζγκριςθσ Προγραμματιςμοφ Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν διαχειριςτικοφ ζτουσ 2022 του Γ.Ν.Θ. «Γ. 
ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ ΔΘΜΘΣΡΙΟ». 

ε) Θ αρικμ. 7θ /Θζμα 20ο /12-05-2022 (ΑΔΑ: 9ΚΠΝ4690Β1-ΗΩΠ) Απόφαςθ του Δ του 
νοςοκομείου περί ζγκριςθσ ςκοπιμότθτασ, διενζργειασ απευκείασ ανάκεςθσ δια τθσ 
υποβολισ ζγγραφων ςφραγιςμζνων προςφορϊν μετά από πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ  και επικφρωςθσ Πρακτικοφ τεχνικϊν προδιαγραφϊν, για τθν προμικεια 
υλικϊν και τθν παροχι εργαςιϊν τοποκζτθςισ τουσ,  για τθν αναδιαμόρφωςθ του χϊρου 
του μθχανιματοσ ακτινογράφθςθσ τθσ Οργανικισ μονάδασ «Ο ΑΓΙΟ ΔΘΜΘΣΡΙΟ», 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 15.000,00€ (11.500,00€ υλικά & 3.500,00€ εργαςίεσ) 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ, κατϋ εφαρμογι του ΠΠΤΤ 2022 και κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά 
βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) 





 

 

ςτ) Θ υπ’ αρικ. 671θ/5998/06-05-2022 (ΑΔΑ:ΨΜΗ74690Β1-Ε0Θ) απόφαςθ ανάλθψθσ 
υποχρζωςθσ ςτον  ΚΑΕ 1429 για τθν προμικεια υλικϊν, και θ υπ’ αρικ. 672θ/5999/06-05-
2022 (ΑΔΑ:6ΘΧΘ4690Β1-4ΟΜ) απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ςτον  ΚΑΕ 0863 για τθν 
παροχι εργαςιϊν, τθσ Οργανικισ μονάδασ «Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ». 

 
   
    Οι  προςφορζσ  πρζπει  να φκάνουν ςτθν υπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο (είτε δια 
υποβολισ, είτε ταχυδρομικϊσ),  απαραίτθτα  μζχρι  και  τθν Σετάρτθ 01-06-2022, 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 Πζμπτθ  02-06-2022,  ϊρα 10:00 
ςτο Γραφείο Προμθκειϊν από τθν Αρμόδια Επιτροπι. 
 
     Κατά τθν αποςφράγιςθ δικαιοφνται να παρίςτανται οι προςφζροντεσ ι οι νόμιμοι 
εκπρόςωποί τουσ εφόςον είναι εφοδιαςμζνοι με ςχετικι εξουςιοδότθςθ.  
     Θ υποβολι μόνο μιασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του 
Διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
     Εν ςυνεχεία, θ επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ, ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ, κα προβεί ςτθν 
αξιολόγθςθ των υποβλθκζντων προςφορϊν και τθ ςφνταξθ του πρακτικοφ αξιολόγθςθσ, το 
οποίο και διαβιβάηεται ςτο Αρμόδιο Όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ επικφρωςθ. 
 

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 €15.000,00 ςυμπεριλαμβανομζνου 
του Φ.Π.Α. 24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: €12.096,77  Φ.Π.Α: €2.903,23). 
    Ο εκτιμϊμενοσ προχπολογιςμόσ για τθν προμικεια των υλικϊν ανζρχεται ςτισ 11.500,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και για τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ ςτισ 3.500,00 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ.  

Θ απαιτοφμενθ χρονικι διάρκεια των απαιτοφμενων εργαςιϊν, όπωσ περιγράφονται 
παραπάνω, δεν πρζπει να υπερβαίνει τισ δζκα (10) θμερολογιακζσ θμζρεσ, με εξαίρεςθ τθν 
τοποκζτθςθ του νζου μολυβδφαλου ο οποίοσ δφναται να τοποκετθκεί και μεταγενζςτερα 
κακϊσ ςυνικωσ απαιτεί ειδικι παραγγελία ςτο εξωτερικό. Θ ζναρξθ των εργαςιϊν κα 
πραγματοποιθκεί μετά από ζγκριςθ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ. 
 
Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο τθσ υπό ανάκεςθ προμικειασ και τοποκζτθςθσ.  
 
Θ τιμι προςφοράσ κα δοκεί χωριςτά για τθ προμικεια των υλικϊν και χωριςτά για τισ εργαςίεσ. 
Σο κόςτοσ προμικειασ των υλικϊν δεν μπορεί να ξεπερνά το ποςό των 9.274,19 Ευρϊ άνευ 
ΦΠΑ, ιτοι 11.500,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., ενϊ και το κόςτοσ εργαςιϊν 
εγκατάςταςθσ και τοποκζτθςθσ ομοίωσ δεν μπορεί να ξεπερνά το ποςό των 2.822,58 Ευρϊ άνευ 
ΦΠΑ, ιτοι 3.500,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 
 
Θ προσ ανάκεςθ υπθρεςία κατατάςςεται ςτον Κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων CPV:(44100000-1,Καταςκευαςτικά υλικά και παρόμοια είδθ), (50700000-2, 
Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ εγκαταςτάςεων κτιρίου), 
 





 

 

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 
 

Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα δίνονται ςε Ευρϊ. 
 
Θα κατατεκοφν τεχνικι και οικονομικι προςφορά ςε δφο (2) αντίτυπα (ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ – 
ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ) ςε ενιαίο ςφραγιςτό φάκελο, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Σο ζνα αντίτυπο κα φζρει τθν 
ζνδειξθ "ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ" και το άλλο ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ. 
 
το φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:  
 
• Θ λζξθ "ΠΡΟΦΟΡΑ" με κεφαλαία γράμματα  
• Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  
• Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ πρόςκλθςθσ και ο αρικμόσ πρωτοκόλλου αυτισ. 
• Θ θμερομθνία αποςφράγιςθσ.  
• Σα πλιρθ ςτοιχεία του Προςφζροντα. 
 
τθν τεχνικι προςφορά, θ οποία κα είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ 
και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Σ Ο   Αϋ, κα κατατεκεί και υπεφκυνθ 
διλωςθ όπωσ εμφανίηεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ. 
 
Όπωσ επίςθσ και Τπεφκυνθ διλωςθ του ςυμμετζχοντα, με τθν οποία κα δθλϊνεται ότι:  
α) θ προςφορά μου πλθροί τισ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του διαγωνιςμοφ, β) 
διακζτω τα απαιτοφμενα προςόντα για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, γ) θ προςφορά ιςχφει για 
διάςτθμα τουλάχιςτον ενενιντα (90) θμερϊν δ) Σα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν 
προςφορά είναι αλθκι και ακριβι ε) Παραιτοφμαι από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ ςχετικά 
με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι, ακφρωςθ – ματαίωςθ του 
διαγωνιςμοφ. 
 
Η οικονομικι προςφορά κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
πρόςκλθςθσ και τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτο οικονομικό αντικείμενο του Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ 
Α Σ Ο   Αϋ. 
 
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά μόνο ςτο ςφνολο του 
αντικειμζνου του διαγωνιςμοφ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από  
οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
                                        
1. Θ 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. 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.  
-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 ΓΕΜΘ 
 
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). 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 Παρατθρθτιριο Σιμϊν, απλϊσ κα το αναφζρετε ςτθν 
Τπεφκυνθ Διλωςθ. 
8. Θ διαγωνιςτικι διαδικαςία κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τον Ν. 4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ 
υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν) και τθν 7θ/ 12-05-2022 ( Θζμα 20ο ) ΑΔΑ : 
9ΚΠΝ4690Β1-ΗΩΠ  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 

http://www.epromy.gr/




 

 

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 
 
 
                                                                                                            ΒΑΙΛΙΚΗ    ΣΡΑΟΤΔΑ 
                                                                                

 
 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  Αϋ  
ΣΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ  
ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΗ   

ΣΟΤ ΧΩΡΟΤ ΣΟΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΗΗ  
 

Σο Ακτινολογικό Σμιμα του Νοςοκομείου αναδιαμορφϊκθκε τον Απρίλιο του 2021, εκτόσ 
από το χϊρο όπου βρίςκεται το μθχάνθμα Ακτινογράφθςθσ BMM BRG 100R διότι αναμενόταν θ 
επικείμενθ αντικατάςταςθ του μθχανιματοσ. Κακϊσ ο διαγωνιςμόσ για το νζο ψθφιακό 
Ακτινογραφικό μθχάνθμα βρίςκεται ςτο τελικό ςτάδιο κατακφρωςθσ, ο ςυγκεκριμζνοσ χϊροσ κα 
αναδιαμορφωκεί κακϊσ εμφανίηει εμφανείσ φκορζσ ςε όλεσ ςχεδόν τισ επιφάνειεσ. 

 
Πιο ςυγκεκριμζνα ςτο χϊρο που παρουςιάηεται ςτο χζδιο 1 κα πραγματοποιθκεί θ προμικεια 

υλικϊν για αντικατάςταςθ δαπζδου, για χρωματιςμοφσ των κατακόρυφων επιφανειϊν και για 
τοποκζτθςθ λιψθσ οξυγόνου, προςτατευτικϊν τοίχων (φάςεσ προςταςίασ), ενόσ δίφυλλου 
ςυρόμενου κουφϊματοσ παρακφρου, ενόσ νζου μολυβδφαλου, νζασ ψευδοροφισ ορυκτϊν ινϊν, 
δφο νζων φωτιςτικϊν LED και τριϊν τεμαχίων ανοξείδωτθσ λαμαρίνασ ςχιματοσ L.  

Για τθν ορκι εφαρμογι και τοποκζτθςθ των υλικϊν απαιτοφνται τα εξισ: 

1. Αποξιλωςθ και μεταφορά του υφιςτάμενου μθχανιματοσ Ακτινογράφθςθσ BMM BRG 
100R (το κρεβάτι με τθν κολϊνα τθσ λυχνίασ, το όρκιο Bucky, τθ γεννιτρια, τθν κονςόλα 
χειριςμοφ, κτλ) ςε χϊρο του Νοςοκομείου που κα υποδείξει θ Σεχνικι Τπθρεςία. 

2. Κακαιρζςεισ των υφιςτάμενων προςτατευτικϊν των τοίχων, κακϊσ και κακαίρεςθ των 
πλακιδίων τοίχου επιφάνειασ 6 τ.μ. περίπου. 

3. Κακαίρεςθ μεταλλικισ κυρίδασ, διαςτάςεων όψθσ 50x50 εκ., που βρίςκεται ςτον τοίχο 
μεταξφ του χϊρου που ανακαινίηεται και του χϊρου του εμφανιςτθρίου, χτίςιμο τθσ οπισ με 
διάτρθτουσ οπτόπλινκουσ, τοποκζτθςθ μολυβδοκωράκιςθσ πάχουσ 1.5mm και 
αποκατάςταςθ τθσ τελικισ επιφάνειασ (αςβεςτοτςιμεντοκονίαμα, γυψοςανίδα, κτλ) και από 
τθσ δφο πλευρζσ τθσ τοιχοποιίασ. Σα φφλλα μολφβδου πρζπει να επικαλφπτονται κατά 2 
εκατοςτά τουλάχιςτον. Αν καρφωκοφν τα φφλλα μολφβδου, πρζπει το καρφί να καλφπτεται 
με μολφβι. 

4. Αποξήλυζη ηηρ ξύλινηρ κενηπικήρ θύπαρ ηος σώπος (διαζηάζευν 1,00x2,20 μ. πεπίπος) 

και αύξηζη ηος πλάηοςρ ηος ανοίγμαηορ ηηρ θύπαρ έυρ 30 εκ. με ηαςηόσπονη μεηακίνηζη 

ηος ανοίγμαηορ καηά 30 εκ. Πιο ζςγκεκπιμένα οι επγαζίερ ζηο άνοιγμα ηηρ θύπαρ θα 

πεπιλαμβάνοςν: αποξήλυζη ηηρ γςτοζανίδαρ ηηρ εζυηεπικήρ παπειάρ ηηρ ηοισοποιίαρ, 

πποζεκηική αποξήλυζη ηηρ ςθιζηάμενηρ μολςβδοθυπάκιζηρ ζηο πλάηορ πος απαιηείηαι, 

πποζεκηική καθαίπεζη (π.σ. με σπήζη ηποσού) ηος ημήμαηορ ηηρ ηοισοποιίαρ πος 

απαιηείηαι και ηος ςθιζηάμενος ππεκιού ηηρ θύπαρ, καηαζκεςή νέος ημήμαηορ ηοισοποιίαρ 

από οπηοπλινθοδομή και νέος ππεκιού μεγαλύηεπος ζε μήκορ και αποκαηάζηαζη ηηρ 





 

 

μολςβδοθυπάκιζηρ και ηηρ ηελικήρ επίζηπυζηρ ηηρ ηοισοποιίαρ (αζβεζηοηζιμενηοκονίαμα, 

γςτοζανίδα, κηλ) ώζηε να είναι έηοιμη για ηην ηοποθέηηζη ηης νέας θύρας ποσ 

περιγράθεηαι ζηο Παράρηημα 1 ηηρ παπούζαρ Τεσνικήρ πποδιαγπαθήρ. Τα θύλλα 

μολύβδος ππέπει να επικαλύπηονηαι καηά 2 εκαηοζηά ηοςλάσιζηον. Αν καπθυθούν ηα 

θύλλα μολύβδος, ππέπει ηο καπθί να καλύπηεηαι με μολύβι. Επίζης καηά ηη διαδικαζία 

διαπλάησνζης ηοσ ανοίγμαηος θα πραγμαηοποιηθεί καηάλληλη σποζηύλωζη 

εκαηέρωθεν ηης ηοιτοποιίας. 

5. Αποξιλωςθ του εςωτερικοφ τηαμιοφ του υφιςτάμενου παρακφρου (διαςτάςεων 17x35 
εκ.) του χϊρου του χειριςτθρίου, αφξθςθ των διαςτάςεων του εςωτερικοφ ανοίγματοσ ςε 
40x40 εκ. και τοποκζτθςθ νζου μολυβδφαλου, διαςτάςεων 35x35 εκ. και πάχουσ που 
να ιςοδυναμεί με 1.5 mm πάχοσ μολφβδου. 

6. Σοποκζτθςθ επιπλζον μεταλλικοφ κουφϊματοσ ςτθ κζςθ του ξφλινου παρακφρου του 
χϊρου. Σο νζο κοφφωμα κα είναι αλουμινίου, δίφυλλο ςυρόμενο, με πάνελ αλουμινίου, 
πλιρεσ (με αρμοκάλυπτρα, κτλ), βαμμζνο με θλεκτροςτατικι βαφι ςε χρϊμα επιλογισ 
τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ, διαςτάςεων 130x155 εκ. περίπου. Σο νζο κοφφωμα κα 
τοποκετθκεί ςτο επίπεδο τθσ εςωτερικισ παρειάσ του τοίχου του υφιςτάμενου 
παρακφρου. 

7. Αποκατάςταςθ των επιφανειϊν (αςβεςτοτςιμεντοκονίαμα, γυψοςανίδα, κτλ) των 
υφιςτάμενων τοίχων, όπου απαιτείται.  

8. Αποξιλωςθ των φωτιςτικϊν οροφισ που υφίςτανται, τα οποία και κα παραδοκοφν ςτθν 
Σεχνικι Τπθρεςία. 

9. Βαφι των τοίχων των προαναφερκζντων χϊρων, με χρϊματα άριςτθσ ποιότθτασ και  
κατάλλθλα για χϊρουσ Νοςοκομείου, με υδατοδιάλυτθ οικολογικι αντιμικροβιακι 
ριπουλίνθ ι με υδροδιαλυτό αντιμικροβιακό οικολογικό πλαςτικό ι με αντιμικροβιακό 
υδρόχρωμα, ςε δφο τουλάχιςτον ςτρϊςεισ, ςε χρωματιςμοφσ τθσ επιλογισ τθσ Σεχνικισ 
Τπθρεςίασ. Οι προσ βαφι κατακόρυφεσ επιφάνειεσ υπολογίηονται ςε 56 τ.μ.  

10. Βαφι τθσ κφρασ του χϊρου του χειριςτθρίου, διαςτάςεων 0,75x2,15 μ. περίπου, και ςτισ 
δφο όψεισ τθσ, με υδατοδιαλυτι αντιμικροβιακι ριπουλίνθ, μετά τθν κατάλλθλθ 
προεργαςία τθσ επιφάνειάσ τθσ, ςε χρωματιςμοφσ τθσ επιλογισ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ.  

11. Βαφι των εξωτερικϊν ςωλθνϊςεων με χρϊμα αντιμικροβιακό, κατάλλθλο για υψθλζσ 
κερμοκραςίεσ και γυαλιςτερό για να κακαρίηεται εφκολα, αφοφ γίνει καλι απόξεςθ του 
παλαιοφ χρϊματοσ και αποκατάςταςθ τθσ επιφάνειασ. 

12. Αποξιλωςθ τθσ παλιάσ επίςτρωςθσ δαπζδου ςτον χϊρο. Περιλαμβάνει αφαίρεςθ των 
λεπτϊν επιςτρϊςεων με πλιρθ απόξεςθ και αφαίρεςθ τθσ ςτρϊςθσ του ςυγκολλθτικοφ 
υλικοφ. Σο ςυνολικό εμβαδό τθσ επιφάνειασ αποξιλωςθσ υπολογίηεται ςε 20 τ.μ. 
περίπου.  

13. Επίςτρωςθ με αυτοεπιπεδοφμενθ τςιμεντόπαςτα ςε όςο πάχοσ και ςε όςεσ ςτρϊςεισ 
χρειάηεται προκειμζνου να καλυφκοφν όλεσ οι ανωμαλίεσ και να γίνει λεία θ επιφάνεια 
που κα τοποκετθκεί το νζο δάπεδο ςτουσ προαναφερκζντεσ χϊρουσ. Περιλαμβάνονται 
υλικά και μικροχλικά επί τόπου και εργαςία πλιρουσ καταςκευισ. 

14. Σοποκζτθςθ νζασ επίςτρωςθσ δαπζδου ςτον χϊρο. Θ νζα επίςτρωςθ δαπζδου κα είναι 
με πλαςτικά φφλλα ςε ρολά από χλωριοφχο πολυβινίλιο ομοιογενζσ και 
αυτογυαλιηόμενο (PVC) νζασ γενιάσ ενιςχυμζνο με πολυουρεκάνθ για τθν αφξθςθ τθσ 
αντοχισ ςε τριβι με χρϊμα επιλογισ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ. Επίςθσ, κα τοποκετθκεί 
ςιλικόνθ ςτα ςθμεία κατάλθξθσ του δαπζδου με τουσ τοίχουσ. Σο πλαςτικό δάπεδο 
πρζπει να είναι ομοιογενζσ, άκαυςτο, αντιολιςκθρό, ανκεκτικό ςτθ χριςθ χθμικϊν 
προϊόντων που χρθςιμοποιοφνται για κακάριςμα κτιρίων, κατάλλθλο για βαριά χριςθ, 
να είναι προζλευςθσ από χϊρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να ςυνοδεφεται από τα 
αντίςτοιχα Πιςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ. Σα φφλλα κα επικολλϊνται με ειδικι κόλλα, 
που προτείνεται από το εργοςτάςιο του καταςκευαςτι ανάλογα με το είδοσ του 





 

 

υποςτρϊματοσ, πάνω ςε λείο, επίπεδο, κακαρό και ςτεγνό υπόςτρωμα. Σο ςυνολικό 
εμβαδό των νζων δαπζδων υπολογίηεται ςε 20 τ.μ. περίπου 

15. Σοποκζτθςθ νζου ςυςτιματοσ ψευδοροφισ ορυκτϊν ινϊν, αντιμικροβιακϊν, 
διαςτάςεων 600x600mm ςτον χϊρο. Ο ςκελετόσ τθσ ψευδοροφισ κα αποτελείται από 
εμφανζσ ςφςτθμα ανάρτθςθσ ειδικά διαμορφωμζνο, που επιτρζπει ςε κάκε πλάκα 
ξεχωριςτά να ανοίγει και να επανζρχεται ςτθ κζςθ τθσ χωρίσ να δθμιουργείται πρόβλθμα 
ςτο ςφνολο τθσ καταςκευισ. Ο ςκελετόσ κα είναι από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα 
θλεκτροςτατικισ βαφισ και βαμμζνθ ςτισ ορατζσ πλευρζσ (24mm). Η ςυνολικι 
επιφάνεια του νζου ςυςτιματοσ ψευδοροφισ υπολογίηεται ςε 20 τ.μ. 

16. Σοποκζτθςθ δφο (2) φωτιςτικϊν ψευδοροφισ, τφπου LED 4000Κ. Σα φωτιςτικά κα 
τοποκετθκοφν ςτισ κζςεισ που κα υποδείξει θ Σεχνικι Τπθρεςία, με ςφνδεςθ εντόσ τθσ 
ψευδοροφισ με τισ θλεκτρικζσ γραμμζσ για παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία. 

17. Σοποκζτθςθ νζων φαςϊν προςταςίασ τοίχων, πλαςτικϊν, πλάτουσ 20εκ., ςτισ κζςεισ και 
ςτο φψοσ που κα υποδειχκεί από τθν Σεχνικι Τπθρεςία, ςυνολικοφ μικουσ 20 μ. 
περίπου. 

18. Σοποκζτθςθ νζων επενδφςεων από ανοξείδωτθ λαμαρίνα, ςχιματοσ L, ςε 3 κατακόρυφεσ 
ακμζσ των τοίχων, για προςταςία τουσ από τα χτυπιματα των φορείων και ςτθν 
οριηόντια ακμι μεταξφ του μαρμάρου του παρακφρου και του κατακόρυφου τοίχου. 
Κάκε μία από τισ κατακόρυφεσ ανοξείδωτεσ λαμαρίνεσ κα ζχει μικοσ 1,0 μ. και κάκε 
ςκζλοσ τθσ κα ζχει πλάτοσ 10 εκ. 

19. Σοποκζτθςθ μίασ λιψθσ Ο2 και μίασ λιψθσ κενοφ ςε ςθμεία που κα υποδείξει θ Σεχνικι 
Τπθρεςία και ςφνδεςι τουσ με το υφιςτάμενο δίκτυο ιατρικϊν αερίων του Νοςοκομείου. 
Οι λιψεισ κα είναι καταςκευαςμζνεσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 793 τθσ ΕΕ και κα 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ CE. Οι εργαςίεσ κα εκτελοφνται από 
εξειδικευμζνο προςωπικό, που είναι κάτοχοι των αδειϊν που προβλζπει το 
ΠΔ112/2012 για τα ιατρικά αζρια, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ορκι εφαρμογι των 
κανονιςμϊν και να πραγματοποιείται το ςφνολο των εργαςιϊν ςφμφωνα με τουσ 
ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. Σα υλικά που προςφζρονται κα είναι κατάλλθλα για 
εγκαταςτάςεισ ιατρικϊν αερίων, ςφμφωνα με τουσ αντίςτοιχουσ Διεκνείσ κανονιςμοφσ  
του είδουσ και  ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ CE. 

20. Απομάκρυνςθ των μπαηϊν και όλων των άχρθςτων υλικϊν που κα δθμιουργθκοφν λόγω 
των εργαςιϊν, από τουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου. 

 
 
Παράρηημα 1 - Νέα ζσρόμενη θύρα με μολσβδοθωράκιζη 

 
Θ αναδιαμόρφωςθ του χϊρου του μθχανιματοσ ακτινογράφθςθσ κα περιλαμβάνει και 

τοποκζτθςθ νζασ ςυρόμενθσ κφρασ με μολυβδοκωράκιςθ, με τισ εξισ προδιαγραφζσ: 

 Αυτόματθ ςυρόμενθ κφρα, διαςτάςεων 130x210 εκ. περίπου (κακαρό άνοιγμα κφρασ: 
120x205 εκ.) 

 Ανοξείδωτθ (AISI 304) εξωτερικι επιφάνεια και ανοξείδωτθ (AISI 304) κάςα, με αφρό 
πολυουρεκάνθσ πυκνότθτασ 50kg/m3 περίπου ςτο εςωτερικό τθσ για κερμομόνωςθ/ 
θχομόνωςθ και μολυβδοκωράκιςθ πάχουσ 1.5mm. Ο τρόποσ καταςκευισ και τοποκζτθςθσ 
τθσ κφρασ κα πρζπει να είναι τζτοιοσ ϊςτε να μθν υπάρχει διαρροι ακτινοβολίασ από τον 
χϊρο του μθχανιματοσ ακτινογράφθςθσ προσ το ζξω. 

 Διακόπτεσ επαφισ ανοίγματοσ και από τισ δφο μεριζσ τθσ κφρασ, φωτοκφτταρο αςφαλείασ 
κατά το κλείςιμο τθσ κφρασ και ανοξείδωτο χεροφλι ςχιματοσ C ςτθν εξωτερικι παρειά τθσ 
κφρασ. 





 

 

τισ τιμζσ κα περιλαμβάνεται θ προμικεια και μεταφορά των υλικϊν ςτον τόπο του ζργου, 
μικροχλικά, θ εργαςία πλιρουσ βαφισ ςε τόςεσ ςτρϊςεισ όςεσ ϊςτε να υπάρχει πλιρθσ 
καλυπτικότθτα, θ κατάλλθλθ προετοιμαςία των  υποςτρωμάτων, και εργαςία πλιρουσ και 
επιμελθμζνθσ καταςκευισ ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ τεχνικισ για χϊρουσ και 
επιφάνειεσ ζτοιμεσ προσ χριςθ. Επίςθσ ο ανάδοχοσ κάκε Σμιματοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
λάβει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν προςταςία ςτοιχείων τθσ καταςκευισ (κουφωμάτων, 
δαπζδων, επενδφςεων κλπ) ι ετοίμων χρωματιςμζνων επιφανειϊν από ρφπανςθ που μπορεί 
να προκφψει κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν (χριςθ αυτοκόλλθτων ταινιϊν, φφλλων νάιλον, 
οικοδομικοφ χαρτιοφ κλπ).                                  

 

Σθν επίβλεψθ των παραπάνω εργαςιϊν κα ζχει το Σεχνικό Σμιμα του Νοςοκομείου με τισ 
παρατθριςεισ και τισ υποδείξεισ του οποίου υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται ο ανάδοχοσ. Σο 
Νοςοκομείο δεν ζχει υποχρζωςθ να παρζχει υλικά  και εργαλεία ςτον ανάδοχο, οφτε ζχει 
ευκφνθ για τυχόν τραυματιςμό εργαηομζνων του. Οι υποχρεϊςεισ προσ το Ι.Κ.Α. και λοιποφσ 
Αςφαλιςτικοφσ Οργανιςμοφσ κα βαρφνουν τον ανάδοχο. Θ ποιότθτα των υλικϊν κα ελζγχεται 
από το Σεχνικό Σμιμα του Νοςοκομείου.  

Όλεσ οι εργαςίεσ κα γίνουν με γνϊμονα τθν κατά το δυνατό μικρότερθ ενόχλθςθ τθσ 
λειτουργίασ του Νοςοκομείου. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να λάβει όλα τα απαραίτθτα 
μζτρα για τθν προςταςία των υφιςτάμενων μθχανθμάτων του Ακτινολογικοφ Σμιματοσ από τθ 
ςκόνθ κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν, κακϊσ θ ορκι λειτουργία των ςυγκεκριμζνων 
μθχανθμάτων είναι ευαίςκθτθ ςτθ ςκόνθ. Μάλιςτα ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ ςε 
κακθμερινι βάςθ μετά το πζρασ των θμεριςιων εργαςιϊν να παραδίδει τουσ κοινόχρθςτουσ 
χϊρουσ (διάδρομοι, κτλ) κακαροφσ από ςκόνθ/βρωμιζσ που προιλκαν από τισ εργαςίεσ 
ανακαίνιςθσ, κάνοντασ χριςθ δικϊν του μζςων κακαριότθτασ (θλεκτρικισ ςκοφπασ, 
ςφουγγαρίςτρασ, κτλ). 

Επίςθσ μετά το πζρασ τθσ ανακαίνιςθσ οι ανάδοχοι κα πρζπει να δϊςει εγγφθςθ καλισ 
λειτουργίασ των υλικϊν που τοποκετικθκαν ςτουσ ανακαινιςκζντεσ χϊρουσ για δφο ζτθ 
(δθλαδι οι ανάδοχοι κα ζχουν τθν υποχρζωςθ αποκατάςταςθσ με δικά του ζξοδα οποιαςδιποτε 
αςτοχίασ/δυςλειτουργίασ παρουςιαςτεί για το προαναφερκζν χρονικό διάςτθμα).  

Θ τιμι προςφοράσ κα δοκεί ξεχωριςτά για κάκε τμιμα και κα περιλαμβάνει όλα όςα 
περιγράφονται ςε κάκε Σμιμα.  

 
Ο εκτιμϊμενοσ προχπολογιςμόσ ανζρχεται για τθν προμικεια των υλικϊν ςτισ 11.500,00€ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ και για τισ απαιτοφμενεσ εργαςίεσ ςτισ 3.500,00 € ςυμπερι-
λαμβανομζνου του ΦΠΑ.  

 
Θ απαιτοφμενθ χρονικι διάρκεια των απαιτοφμενων εργαςιϊν, όπωσ περιγράφονται 

παραπάνω, δεν πρζπει να υπερβαίνει τισ δζκα (10) θμερολογιακζσ θμζρεσ, με εξαίρεςθ τθν 
τοποκζτθςθ του νζου μολυβδφαλου ο οποίοσ δφναται να τοποκετθκεί και μεταγενζςτερα 
κακϊσ ςυνικωσ απαιτεί ειδικι παραγγελία ςτο εξωτερικό. Θ ζναρξθ των εργαςιϊν κα 
πραγματοποιθκεί μετά από ζγκριςθ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ. 
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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) 
  

ΠΡΟ(1):  

Ο – Θ Όνομα:  
Επϊνυμο
: 

 

Όνομα και Επϊνυμο  
Πατζρα:  

 

Όνομα και Επϊνυμο  
Μθτζρασ: 

 

Θμερομθνία γζννθςθσ(2):   

Σόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου  
Σαυτότθτασ: 

 Σθλ:  

Σόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ  Αρικ:  ΣΚ:  

Αρ. Σθλεομοιοτφπου (Fax):  
Δ/νςθ Θλεκτρ. 
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.ΓΕΝΝΘΜΑΣΑ – Ο ΑΓΙΟ ΔΘΜΘΣΡΙΟ» για τθν προμικεια  υλικϊν 
και παροχι  εργαςιϊν τοποκζτθςθσ τουσ για τθν αναδιαμόρφωςθ  του χϊρου του μθχανιματοσ 
ακτινογράφθςθσ . 

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. 

 
                                                                                                      Θμερομθνία:  
                                                                                           Ο/Θ 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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