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 Ημ/νία   26-Ιαυ-22 

Αρ. πρωτ.: 616 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Τπουργείο Τγείας 

5η Τ.Πε. Θεσσαλίας & τερεάς Ελλάδας 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΥΙΑ 

Διεύθυνση Διοικητικού 

Οικονομικό Σμήμα 

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΜΕΝΟ 

Σαχ. Δ/νση  ...................................................  33100 Άμφισσα 

Πληροφ.  ...............................................................  Μήταλας Θ. 

Σηλ.  .....................................................................  (22653) 50131 

Fax  ......................................................................  (22650) 22086 

Ε-mail  .................................................... log1@gnamfissas.gr   

 

ΘΕΜΑ  ΑΙΣΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Έχοντας υπόψη 

1. Σις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν 

1.1. του Ν.4412/2016 (ΥΕΚ 147/Α/08-08-16) «Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Τπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

1.2. του Ν. 3329/2005 (ΥΕΚ 81/Α/04-04-05) «Εθνικό ύστημα Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

1.3. του Ν. 2362/1995 (ΥΕΚ 247/Α/27-11-95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 

1.4. του Ν. 3580/2007 (ΥΕΚ 134/Α/18-06-07) «Προμήθειες Υορέων εποπτευομένων από το Τπουργείο Τγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 

1.5. Σου Ν. 2955/2001 (Υ.Ε.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε..Τ. και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τον Ν.3580/2007(Υ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-06-2007). 

1.6. Σου Ν.3918/2011 (Υ.Ε.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις". 

1.7. Σου Ν. 4250/26-03-2014 (ΥΕΚ 74/Α/26-03-2014) "Διοικητικές απλουστεύσεις-καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων 

και Τπηρεσιών του Δημοσίου Σομέα". 

1.8. Σις διατάξεις του Ν.4782/9-3-2021(Υ.Ε.Κ.36/Α/9-3-2021),’’Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 

διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία’’ 

2. Σην με αρ. 37/20-05-2021 (θέμα 9ο), απόφαση Δ έγκρισης του πίνακα προγραμματισμού διαχειριστικού έτους 2021 και πιστώσεις 

2022 

3. την με αρ. 63/21-01-2022 θέμα 6ο απόφαση Δ (ΑΔΑ: 654Γ4690Β0-1Γ2) του Γ. Ν. Άμφισσας περί έγκρισης Διαγωνιστικής Διαδικασίας 

για τη υντήρηση του υποσταθμού Μέσης Σάσης και των τριών (3) Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών του Γ. Ν. Άμφισσας Μ.Σ. και Η/Ζ, 

στο Γ. Ν. Άμφισσας 

4. την Απόφαση Ανάληψης Τποχρέωσης του Γ. Ν. Άμφισσας, καταχωρήθηκε με α/α 258/25-01-2022 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 

Εντολών Πληρωμής ΑΔΑ: 9ΞΝ4690ΒΟ-575. 

5. Σις άμεσες ανάγκες της Τπηρεσίας   

Πρξσκαλξύμε 

Όλους, όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για τη υντήρηση του υποσταθμού Μέσης Σάσης και των τριών (3) 

Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών του Γ. Ν. Άμφισσας (CPV: 50532200-9 και 50532300-6), προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.000,00€ συμπ. ΥΠΑ 

24%, για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της 

τιμής για το ύνολο της Τπηρεσίας, και σύμφωνα με τις Σεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις του παραρτήματος Ι.  
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Οι απαιτήσεις και οι ανάγκες του Γ. Ν. Άμφισσας περιγράφονται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ) 

Η Πρόσκληση θα λάβει δημξσιότητα στξ ΚΗΜΔΗ, ΔΙΑΤΓΕΙΑ, site 5ης ΤΠΕ και site Γ. Ν. Άμφισσας. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας στις  04/02/2022  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00 από την αρμόδια 

επιτροπή. 

Η τελευταία μέρα υποβολής προσφορών είναι η προηγούμενη της διεμέργειας τξυ Διαγωμισμξύ, η  03/02/2022  ημέρα  Πέμπτη και 

ώρα 14.00 

Η προσφορά θα αποστέλλονται με email στο log1@gnamfissas.gr , όπου θα πρωτοκολληθεί το κυρίως σώμα του email με ευθύνη του 

αρμοδίου υπαλλήλου, και θα περιλαμβάνει: 

1. Ηλεκτρξμικός φάκελξς με τημ έμδεινη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ», ξ ξπξίξς θα περιλαμβάμει: 

1.1. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους 

1.2. Να δηλώνεται ότι, ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης 

1.3.  Τπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, συμπληρωμένη σύμφωνα με το 

(Παράρτημα II) 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση της παρούσας πρόσκλησης: 

Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα 

ΚΕΠ).  

Για τις περιπτώσεις (γ) και (δ), την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν :  

 οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)   

 ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνοντας ύμβουλος του Διοικητικού υμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)   

 ο Πρόεδρος του Διοικητικού υμβουλίου για τους υνεταιρισμούς. 

 ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου. 

 Κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας. 

1.4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου  

1.5. Αντίγραφο φορολογικής ενημερότητας  

1.6. Αντίγραφο ασφαλιστικής ενημερότητας 

1.7. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης: 

α) Για τα φυσικά πρόσωπα να προσκομιστεί Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Τπηρεσία και οι 

μεταβολές του. 

β) Κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό, κατά περίπτωση, Υ.Ε.Κ., ή 

επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. τοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος 

και ο διευθύνων ύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου της ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να 

δεσμεύουν µε την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως 

από το καταστατικό αναλόγως µε τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου, πιστξπξιητικό/βεβαίωση 

της εταιρείας από τξ ΓΕΜΗ, τξ ξπξίξ μα έχει εκδξθεί τις τελευταίες 30 ημέρες πριμ τημ υπξγραφή της σύμβασης ή μα 

πρξσκξμιστεί στα έγγραφα μξμιμξπξίησης τξυ διαγωμισμξύ. 

2. Ηλεκτρξμικός φάκελξς με τημ έμδεινη «ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», με σαφή τεχμική περιγραφή  

3. Ηλεκτρξμικός φάκελξς με τημ έμδεινη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ», όπξυ τξπξθετείται η ξικξμξμική πρξσφξρά. 

 Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 την προσφερόμενη τιμή χωρίς ΥΠΑ 

 το ποσοστό του ΥΠΑ  

 τον κωδικό και την τιμή του Παρατηρητηρίου Σιμών της ΕΠΤ 

Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να είναι μικρότερες ή ίσες της τιμής Παρατηρητηρίου. ε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος 

δεν περιλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο Σιμών ή δεν υπάρχει πλήρης αντιστοιχία των τεχνικών του χαρακτηριστικών με κανένα από 

τα είδη του Παρατηρητηρίου, αυτό πρέπει επίσης να δηλώνεται ρητά. 
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Για αποστολή της οικονομικής προσφοράς δημιουργείτε αρχείο σε μορφή pdf. Προϋπόθεση είναι να έχετε την εφαρμογή 7-Zip ή 

παρόμοια. Με δεξί κλικ στο φάκελο επιλέγεται 7-Zip -> Προσθήκη σε αρχείο συμπίεσης… το παράθυρο που θα εμφανιστεί, υπάρχει ένα 

πλαίσιο στη μέση και δεξιά με το όνομα Κρυπτογράφηση. Εκεί θα εισάγεται 2 φορές τον κωδικό πρόσβασης (πρέπει να είναι 

διαφορετικός για κάθε σας προσφορά) του συμπιεσμένου αρχείου και στη συνέχεια, πατώντας ΟΚ, θα δημιουργηθεί ένα συμπιεσμένο 

και κρυπτογραφημένο αρχείο. (ΠΡΟΟΦΗ!!! Ο ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΙΜΟ ΓΙΑΣΙ ΘΑ ΖΗΣΗΘΕΙ με νέο email, ΜΕΣΑ ΣΗΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ & ΣΕΦΝΙΚΗ ΩΣΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΤΜΕ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ) 

 

 

– Ο – 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΥΙΑ 

 

 

_____________ 

κ.α.α. 

ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I (ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ) 

 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 

1. Η συντήρηση αφορά τον Τποσταθμό Μέσης Σάσης, τους Πίνακες Φαμηλής Σάσης και τρία Η/Ζ που βρίσκονται στον χώρο του Γ. 

Νοσοκομείου Άμφισσας. 

2. Ο Τποσταθμός Μ.Σ. περιλαμβάνει: 

 Πίνακα Μέσης Σάσης 

 Μετασχηματιστή ελαίου 630 kVA 

 Μετασχηματιστή ελαίου 400 kVA 

3. Σα τεχνικά χαρακτηριστικά των Η/Ζ δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

α/α Η/Ζ Γεμμήτρια Κιμητήρας Ισχύς Πρξμηθευτής 

1 

PETROGEN 

Η/Ζ 5-1500 

18706 

Perkins 

8C26505U76917P 

250KVA 
Πέτρος Πετρόπουλος 

ΑΕΒΕ 

2 

Electron Diesels 

Serial code 1851 

0119363/05 

John Deere 

CD4039T417855 

4039TF008 

70KVA Καπέλος Diesels ΑΕ 

3 
PRAMAC 

GSW560V 

Mecc Alte  

ECO40-3S 

Volvo 

TAD1641GE 

546KVA 
Πετρόγλου-Μπλάνας 

ΑΕΕ 

 

4. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει σχετικά με την παροχή Τπηρεσιών υντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, 

Τποσταθμών Μ.Σ., Πινάκων Μ.Σ., Πινάκων Φ.Σ. και Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών τα εξής πιστοποιητικά:  κολώνα  

 ISO-9001 για την Διαχείριση ποιότητας 

 ISO 14001 για την εφαρμογή συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και 

 BS OHSAS 18001 για την Τγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία. 

5. την ετήσια συντήρηση θα περιλαμβάνονται οποιεσδήποτε εργασίες απαιτούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης του 

κατασκευαστή των συστημάτων, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία τους. Ενδεικτικά θα πρέπει να 

πραγματοποιηθούν τουλάχιστον οι παρακάτω εργασίες: 

Α.  ΤΝΣΗΡΗΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΗ ΣΑΗ 

Α1. Γενικός καθαρισμός του χώρου 

Α2. Γενικός καθαρισμός του εσωτερικού του πίνακα Μέσης Σάσης  

Α3. Έλεγχος λειτουργίας του διακόπτη Μέσης Σάσης 

Α4. Λίπανση των μηχανικών μερών του διακόπτη Μέσης Σάσης 

Α5. Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των διακοπτών 

Α6. Έλεγχος πηνίων εργασίας διακοπτών 

Α7. Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των ασφαλειών 

Α8. Έλεγχος των ζυγών και ρύθμιση όπου απαιτείται 

Α9. Έλεγχος και σύσφιξη των κοχλιών 

Α10. Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων 

Α11. Έλεγχος ακροκιβωτίων 
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Α12. Έλεγχος λειτουργίας όλων των βοηθητικών κυκλωμάτων 

Α13. Έλεγχος λειτουργίας των ηλεκτρονόμων προστασίας 

Α14. Έλεγχος των μετασχηματιστών έντασης και τάσης 

Α15. Έλεγχος λειτουργίας και συντήρηση του γειωτή 

Α16. Έλεγχος γειώσεων πίνακα 

Α17. Έλεγχος της περιμετρικής γείωσης στον χώρο του πίνακα Μέσης Σάσης 

 

Β.  ΤΝΣΗΡΗΗ ΜΕΣΑΦΗΜΑΣΙΣΩΝ 

Β1. Γενικός καθαρισμός των χώρων 

Β2. Έλεγχος και καθαρισμός των Μετασχηματιστών 

Β3. Έλεγχος και καθαρισμός των ακροκιβωτίων και των καλωδιώσεων 

Β4. Έλεγχος και καθαρισμός των μονωτήρων 

Β5. Έλεγχος των κοχλιών και σύσφιξη αυτών 

Β6. Έλεγχος στάθμης ελαίου και συμπλήρωση 

Β7. Έλεγχος διαρροών, οξειδώσεων και παραμορφώσεων του δοχείου 

Β8. Έλεγχος της διηλεκτρικής αντοχής του ελαίου 

Β9. Έλεγχος του αφυγραντικού υλικού και αντικατάσταση αν απαιτείται 

Β10. Έλεγχος και δοκιμή των συστημάτων προστασίας 

Β11. Μέτρηση των μονώσεων των τυλιγμάτων 

Β12. Μέτρηση της αντίστασης των πηνίων 

Β13. Έλεγχος θερμοκρασίας των Μετασχηματιστών 

Β14. Μέτρηση γειώσεων κόμβου των Μετασχηματιστών και των μεταλλικών μερών 

Β15. Έλεγχος της περιμετρικής γείωσης στους χώρους των Μετασχηματιστών 

 

Γ.  ΤΝΣΗΡΗΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΦΑΜΗΛΗ ΣΑΗ 

Γ1. Γενικός καθαρισμός του χώρου 

Γ2. Γενικός καθαρισμός του πίνακα χαμηλής τάσης 

Γ3. Έλεγχος λειτουργίας του γενικού διακόπτη 

Γ4. Έλεγχος λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων του Τποσταθμού 

Γ5. Έλεγχος λειτουργίας των οργάνων μέτρησης 

Γ6. Έλεγχος λειτουργίας πυκνωτών και συνημίτονου 

Γ7. Γενικές ρυθμίσεις και συσφίξεις όπου απαιτείται 

 

Δ.  ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ Η/Ζ 

Δ1. Γενικός καθαρισμός του χώρου 

Δ2. Αντικατάσταση λιπαντικού και φίλτρου λαδιού 

Δ3. Αντικατάσταση φίλτρων πετρελαίου και αέρος 

Δ4. Έλεγχος υγρού ψύξης και συμπλήρωση ή αντικατάσταση 

Δ5. Έλεγχος ιμάντων και αντικατάσταση αν απαιτείται 

Δ6. Έλεγχος εκκινητή και εναλλακτήρα 

Δ7. Έλεγχος συστήματος προθέρμανσης 

Δ8. Έλεγχος ενδεικτικών οργάνων του πίνακα ελέγχου 

Δ9. Έλεγχος συστημάτων προστασίας κινητήρα 

Δ10. Οπτικός και ακουστικός έλεγχος εξοπλισμού και λειτουργίας των Η/Ζ 

Δ11. Έλεγχος λειτουργίας των Η/Ζ χωρίς φορτίο 
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Δ12. Έλεγχος λειτουργίας των Η/Ζ με φορτίο 

Δ13. Έλεγχος υπερτάχυνσης του κινητήρα 

Δ14. Έλεγχος πίεσης λαδιού 

Δ15. Έλεγχος θερμοκρασίας νερού 

Δ16. Έλεγχος διαρροών 

Δ17. Έλεγχος και ρύθμιση στροφών 

Δ18. Έλεγχος βαλβίδων και ρύθμιση αν απαιτείται 

Δ19. Καθαρισμός γεννήτριας 

Δ20. Έλεγχος τυλιγμάτων γεννήτριας 

Δ21. Έλεγχος τάσης και συχνότητας της γεννήτριας 

Δ22. Έλεγχος λειτουργίας πινάκων αυτοματισμού και μεταγωγής 

Δ23. Έλεγχος και συσφίξεις καλωδίων στη γεννήτρια και στους πίνακες ισχύος 

Δ24. Έλεγχος συσσωρευτών και συστήματος φόρτισης 

Δ25. Έλεγχος συστήματος γείωσης 

Δ26. Έλεγχος πάκτωσης και στερέωσης των Η/Ζ 

 

6. Οι εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης με την Σεχνική Τπηρεσία του Νοσοκομείου, οποιαδήποτε 

ημέρα και ώρα της εβδομάδος κριθεί αναγκαίο ώστε να μη διαταραχθεί η λειτουργία όλων των τμημάτων του Νοσοκομείου. 

7. Οι εργασίες ελέγχου, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών θα πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένο προσωπικό με τις 

απαραίτητες άδειες και με εξειδικευμένα και διακριβωμένα εργαλεία και μετρητικά όργανα όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. 

8. Με την ολοκλήρωση των εργασιών ο ανάδοχος θα εκδώσει αναλυτικά δελτία ελέγχου/συντήρησης με όλες τις εργασίες που 

πραγματοποιήθηκαν, πιστοποιητικά καλής λειτουργίας και προτάσεις για την βελτίωση του εξοπλισμού αν κριθεί απαραίτητο. 

9. Ο ανάδοχος εκτός από την ετήσια προληπτική συντήρηση υποχρεούται να επισκεφτεί το Νοσοκομείο τουλάχιστον άλλες δύο 

(2) φορές κατά τη διάρκεια της σύμβασης, για τους απαιτούμενους ελέγχους και δοκιμές καλής λειτουργίας του Τποσταθμού 

Μ.Σ. και των Η/Ζ. Η ημέρα της προσέλευσης θα ορίζεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του υντηρητή και του 

Σμήματος Σεχνικού του Νοσοκομείου. 

10. Ο ανάδοχος υποχρεούται, για όσο η σύμβαση συντήρησης είναι εν ισχύ, να παρέχει στο Νοσοκομείο τηλέφωνο επικοινωνίας 

άμεσης ετοιμότητας και τεχνικής υποστήριξης για όλο το 24ωρο. ε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας στις εγκαταστάσεις 

και στα μηχανήματα που περιλαμβάνονται στη σύμβαση, ο συντηρητής υποχρεούται να μεριμνήσει για τη διάγνωση της 

βλάβης και αποκατάσταση αυτής αν δεν απαιτούνται ανταλλακτικά, εντός 24 ωρών από την αναγγελία της. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II (ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ) 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (άρθρξ 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια τωμ στξιχείωμ πξυ υπξβάλλξμται με αυτή τη δήλωση μπξρεί μα ελεγχθεί με βάση τξ αρχείξ άλλωμ υπηρεσιώμ 

(άρθρξ 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ(1): ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΥΙΑ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 

Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Σόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Σαυτότητας:  Σηλ:  

Ημερ/νια έκδοσης Σαυτότητας :  

Σόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Σαχυδρομείου 

(Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου: 

α) έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και της διακήρυξης 

…………………………. 

β) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) προς στους φορείς που είμαι υπόχρεος και στην πληρωμή φόρων και τελών όσον αφορά τις φορολογικές μου 

υποχρεώσεις. 

γ) Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,δηλαδή για:i) υμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (EE L 300 

της 11.11.2008 σ.42), ii) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση 

της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 

δίκαιο της χώρας εγκατάστασής μου, iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
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οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (Α΄ 

48), iv) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα 

άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 4 αυτής, v) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 

σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), vi) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 

το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

δ) δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου 

δραστηριότητας και διαγωγής, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 

της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

ε) δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Τπουργού Ανάπτυξης 

στ) δεν τελώ σε πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή υπό αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, 

αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της 

χώρας εγκατάστασής μου ή σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

 

ζ) είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου είναι     ………………………………..   με πιστοποίηση του 

αρμόδιου φορέα. 

 

η) κατέχω τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πώληση των σχετικών υλικών και την παροχή των 

αντίστοιχων υπηρεσιών, καθώς και το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό για την πραγματοποίηση των εργασιών. 

θ) σε περίπτωση ύπαρξης ελαττωματικού προϊόντος, θα προβώ σε άμεση αντικατάστασή του με νέο, που να πληροί τους όρους 

και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην πρόσκληση. 

ι) έλαβα υπόψη τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που 

ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση. 

ια) είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις 

πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωσή μου . 

 

ιβ)τξ ΥΕΚ ή καταστατικό σύστασης της εταιρείας είμαι   ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ιγ) τξ ΥΕΚ ή καταστατικό μόμιμής εκπρξσώπησης της εταιρείας είμαι (4)  ………………………………………………………………………….. 

 

 

Ημερξμημία:       /        /            

Ο – Η Δηλ. 

 

(Τπξγραφή) 

(1) Αμαγράφεται από τξμ εμδιαφερόμεμξ πξλίτη ή Αρχή ή η Τπηρεσία τξυ δημόσιξυ τξμέα, πξυ απευθύμεται η αίτηση. 

(2) Αμαγράφεται ξλξγράφως. 

(3) «Όπξιξς εμ γμώσει τξυ δηλώμει ψευδή γεγξμότα ή αρμείται ή απξκρύπτει τα αληθιμά με έγγραφη υπεύθυμη δήλωση τξυ άρθρξυ 8 

τιμωρείται με φυλάκιση τξυλάχιστξμ τριώμ μημώμ. Εάμ ξ υπαίτιξς αυτώμ τωμ πράνεωμ σκόπευε μα πρξσπξρίσει στξμ εαυτόμ τξυ ή σε 

άλλξμ περιξυσιακό όφελξς βλάπτξμτας τρίτξμ ή σκόπευε μα βλάψει άλλξμ, τιμωρείται με κάθειρνη μέχρι 10 ετώμ. 

(4) ε περίπτωση αμεπάρκειας χώρξυ η δήλωση συμεχίζεται στημ πίσω όψη της και υπξγράφεται από τξμ δηλξύμτα ή τημ δηλξύσα. 
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