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ΘΕΜΑ



ΑΙΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Έχοντας υπόψη
1.

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν
1.1.

του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

1.2.

του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»

1.3.

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

1.4.

του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18-06-07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»

1.5.

Του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τον Ν.3580/2007(Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-06-2007).

1.6.

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

1.7.

Του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) "Διοικητικές απλουστεύσεις-καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα".

1.8.

Τις διατάξεις του Ν.4782/9-3-2021(Φ.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.

Την με αρ. 37/20-05-2021 (θέμα 9ο), απόφαση ΔΣ έγκρισης του πίνακα προγραμματισμού διαχειριστικού έτους 2021 και πιστώσεις
2022

3.

Την υπ΄αριθμ. 3421/01-06-2021 σύμβαση με την εταιρεία «IONIAN SECURITY», η οποία λήγει στις 31-05-2022

4.

Την καθυστέρηση της διαδικασίας ολοκλήρωσης του με αρ. πρωτ. 1437/22-02-2022, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Υπηρεσία
της Φύλαξης, ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης των Δικαιολογητικών – τεχνικών, λόγω μη συγκρότησης Διοικητικού
Συμβουλίου του Γ.Ν. Άμφισσας

5.

Την με αρ. πρωτ. 3181/06-05-2022 (ΑΔΑ: 67ΜΑ4690ΒΟ-Τ9Δ) Απόφαση Διοικητή περί έγκρισης Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την

Υπηρεσία της Φύλαξης στο Γ. Ν. Άμφισσας, για χρονική περίοδο 3 μηνών
6.

την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Γ. Ν. Άμφισσας, καταχωρήθηκε με α/α 819/09.05.2022 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής ΑΔΑ: ΨΟ5Ι4690ΒΟ-8Δ9.

7.

Τις άμεσες ανάγκες της Υπηρεσίας
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Προσκαλούμε
Την εταιρεία «ΚΟΡΔΟΛAIΜΗΣ Ε.ΘΕΟΔΩΡΟΣ –IONIAN SECURITY» να καταθέσει προσφορά για την Υπηρεσία της Φύλαξης (CPV:
79713000-5) στο Γ.Ν. Άμφισσας, για χρονική περίοδο 3 μηνών, ήτοι από 01/06/2022 μέχρι και 31/08/2022,

προϋπολογισθείσας

δαπάνης 22.500,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%, (7.500,00€ μηνιαίως), και σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Ι.
Η Πρόσκληση θα λάβει δημοσιότητα στο ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, site 5ης ΥΠΕ και site Γ. Ν. Άμφισσας.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας στις 17/05/2022 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 από την αρμόδια
επιτροπή.
Η τελευταία μέρα υποβολής προσφορών είναι η προηγούμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού, η 16/05/2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και
ώρα 14.00
Η προσφορές 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.

Ηλεκτρονικός φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος θα περιλαμβάνει:
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. Υπεύθυνη 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 Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)



ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Συνεταιρισμούς.



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 Υπηρεσία και οι
μεταβολές του.
β) Κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό, κατά περίπτωση, Φ.Ε.Κ., ή
επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος
και ο διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 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, πιστοποιητικό/βεβαίωση
της εταιρείας από το ΓΕΜΗ, το οποίο να έχει εκδοθεί τις τελευταίες 30 ημέρες πριν την υπογραφή της σύμβασης ή να
προσκομιστεί στα έγγραφα νομιμοποίησης του διαγωνισμού.
2.

Ηλεκτρονικός φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με σαφή τεχνική περιγραφή

3.

Ηλεκτρονικός φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου τοποθετείται η οικονομική προσφορά.
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:


την προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ



το ποσοστό του ΦΠΑ



τον κωδικό και την τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ
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Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να είναι μικρότερες ή ίσες της τιμής Παρατηρητηρίου. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος
δεν περιλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο Τιμών ή δεν υπάρχει πλήρης αντιστοιχία των τεχνικών του χαρακτηριστικών με κανένα από
τα είδη του Παρατηρητηρίου, αυτό πρέπει επίσης να δηλώνεται ρητά.

–Ο–
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

_____________
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για τη συνεχής φύλαξη και επιτήρηση όλων των εξωτερικών, των εσωτερικών
χώρων και οικημάτων του νοσοκομείου σε 24ωρη βάση, για την ασφάλεια και προστασία του προσωπικού και των νοσηλευομένων
ασθενών. Επίσης, επιτήρηση κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων και εγκαταστάσεων.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1.

Συνεχής φύλαξη και επιτήρηση όλων των εξωτερικών, των εσωτερικών χώρων και οικημάτων του νοσοκομείου σε 24ωρη
βάση, για την ασφάλεια και προστασία του προσωπικού και των νοσηλευόμενων ασθενών. Επίσης, επιτήρηση κινητών και
ακίνητων περιουσιακών στοιχείων και εγκαταστάσεων.

2.

Πρόληψη ή αποτροπή τέλεσης αξιόποινων πράξεων σε βάρος της περιουσίας του νοσοκομείου, του προσωπικού, των
νοσηλευόμενων ασθενών και των επισκεπτών του νοσοκομείου (κλοπών, επιθέσεων κατά του προσωπικού ή των ασθενών
κ.λπ.) και γενικά κάθε περίπτωσης που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή, την ακεραιότητα και την περιουσία των ασθενών και του
προσωπικού του Νοσοκομείου. Οφείλει να καλεί την αστυνομική αρχή όπου και όταν κρίνει αναγκαία την παρέμβασή της

3.

Έλεγχος εισερχόμενων και εξερχομένων πολιτών

4.

Η άμεση επέμβαση για την προστασία των χώρων του νοσοκομείου, του προσωπικού, των ασθενών και των επισκεπτών,
οποτεδήποτε παραστεί τέτοια ανάγκη

5.

Ο έλεγχος των εισερχόμενων οχημάτων και η κατεύθυνσή τους σε συγκεκριμένους χώρους σύμφωνα με τις οδηγίες του
Νοσοκομείου

6.

Η τήρηση του ωραρίου επίσκεψης των ασθενών

7.

Η επιβολή της τάξης στους χώρους του νοσοκομείου, η τήρηση των κανόνων ησυχίας και η αποτροπή του καπνίσματος

8.

Η απαγόρευση παράνομων διαφημίσεων στους χώρους του νοσοκομείου (επικόλληση αφισών ή διανομή διαφημιστικών
εντύπων)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ
Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να φέρει Άδεια λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, βάσει της διάταξης
παρ. 1, άρθρο 2, του Νόμου 2518/1997 (ΦΕΚ 164/Α).
Το προσωπικό φύλαξης θα πρέπει:
1.

Να απαρτίζεται από υπεύθυνα άτομα, με πλήρη γνώση ότι έχουν την ευθύνη της ασφάλειας του Νοσοκομείου και του
περιβάλλοντος χώρου.

2.

Να φέρει ομοιόμορφη και ομοιόχρωμη ενδυμασία (στολή) με μικρή ταμπέλα στο αριστερό ημιθωράκιο, όπου θα αναγράφεται
το ονοματεπώνυμο του εργαζομένου και η επωνυμία της επιχείρησης και θα έχει πάντοτε άψογη εξωτερική εμφάνιση.

3.

Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

4.

Το παράστημα και η σωματική του διάπλαση να είναι τέτοια που να εμπνέουν εκτίμηση και σεβασμό στους εισερχόμενους
(εργαζόμενους / επισκέπτες) αλλά και αίσθημα ασφάλειας και σε κάθε περίπτωση να συγκεντρώνει τα σωματικά προσόντα
που απαιτούνται για την κατάταξή τους στην Ελληνική Αστυνομία.

5.

Να διαθέτει κατάλληλη εμπειρία ως προς τη φύλαξη χώρων, και κατά προτίμηση να είναι πιστοποιημένος απόφοιτος ΙΕΚ,
(πτυχίο ή δίπλωμα ειδικότητας στέλεχος υπηρεσιών ασφάλειας ή στέλεχος ασφάλειας προσώπων και υποδομών) ή άλλου
ιδρύματος αντίστοιχης κατεύθυνσης, να έχει παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια και να διαθέτει σχετική επαγγελματική
κατάρτιση. Θα ζητηθεί από τον ανάδοχο λίστα προσωπικού που θα περιλαμβάνονται τα παραπάνω αποδεικτικά.

6.

Να διαθέτει την ικανότητα της καλής επικοινωνίας με το κοινό.

7.

Να ενημερωθεί, μελετήσει και εξοικειωθεί με τις εσωτερικές διαδικασίες ασφάλειας ώστε να είναι σε θέση, αν απαιτηθεί, να τις
χειριστεί πολύ καλά. Οι διαδικασίες αυτές προβλέπουν ποιες ακριβώς ενέργειες πρέπει να γίνουν και με ποια προτεραιότητα σε
κάθε έκτακτο συμβάν, π.χ. διάρρηξη, πυρκαγιά, τρομοκρατική απειλή κλπ.
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8.

Να ενημερωθεί, μελετήσει και εξοικειωθεί με τον χειρισμό του εξοπλισμού ασφαλείας (κυρίως πυροσβεστήρων) ώστε να είναι
σε θέση αν απαιτηθεί να χειριστεί πολύ καλά τον εξοπλισμό αυτό.

9.

Να παραμένει σταθερό και να μην γίνονται αλλαγές στα πρόσωπα, με την εξαίρεση περιπτώσεων ανωτέρας βίας. Με τον
τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή ποιότητα των παρερχομένων υπηρεσιών.

10.

Να συνεργάζεται και να ειδοποιεί τις αρχές ασφαλείας (άμεση επέμβαση της Αστυνομίας) σε περίπτωση ανάγκης, με την
κατεύθυνση πάντοτε της Διοίκησης, του Διοικητού και των εντεταλμένων κατά περίπτωση οργάνων του Νοσοκομείου.

11.

Να τηρεί το απόρρητο σχετικά με όσα περιέχονται σε γνώση τους και αφορούν το Νοσοκομείο ή τις δραστηριότητες του. Για
τον ως άνω λόγο, απαγορεύεται να δίνει πληροφορίες σε οποιονδήποτε, σχετικά με τον χώρο φύλαξης ή άλλα στοιχεία του
αναδόχου ενεχομένου σε αποζημίωση σε περίπτωση παραβάσεως του παρόντος όρου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ
Ο ανάδοχος οφείλει:
1.

Να καταβάλλει στο ΙΚΑ τις εργοδοτικές εισφορές για το προσωπικό του καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης με ευθύνη και
έξοδά του, μη έχοντας το Νοσοκομείο οποιαδήποτε σχέση με το προσωπικό αυτό.

2.

Να έχει ασφαλίσει σε ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής της τον κίνδυνο της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για σωματικές
βλάβες και παρεπόμενες ζημίες καθώς και για υλικές ζημιές και παρεπόμενες ζημιές που προκαλούνται από υπαιτιότητα της
εταιρίας ή των υπαλλήλων της σε περιουσία τρίτων. Το Νοσοκομείο, το εν γένει προσωπικό του καθώς και η περιουσία του
Νοσοκομείου, θεωρούνται τρίτοι σύμφωνα με τους όρους της διασταυρούμενης ευθύνης και καλύπτονται από την ως άνω
ασφάλιση.

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1.

Ο ανάδοχος, σε περίπτωση απουσίας οποιουδήποτε φύλακα για λόγους ανωτέρας βίας ή κατά τη διάρκεια της νόμιμης άδειας
του, οφείλει να διαθέτει κατάλληλο αντικαταστάτη ομοίων προσόντων που θα εγκριθεί από το Νοσοκομείο.

2.

Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση οποιουδήποτε φύλακα με κατάλληλο αντικαταστάτη, σε
περίπτωση που ο φύλακας οποιασδήποτε βάρδιας αποδειχθεί ανεπαρκής στην εκτέλεση των καθηκόντων του ή δεν τηρήσει
την κατάλληλη επαγγελματική συμπεριφορά και τις οδηγίες των αρμοδίων οργάνων του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση που
ζητηθεί τέτοια αντικατάσταση, ο ανάδοχος υποχρεούται να τον αντικαταστήσει άμεσα, γιατί σε περίπτωση αδυναμίας του,
αυτό αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης από το Νοσοκομείο.

3.

Οι υπάλληλοι του αναδόχου φέρουν την ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια τους αντιβαίνουσα στον ποινικό κώδικα.

4.

Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας του προσωπικού, στο οποίο θα εμφανίζεται η υπηρεσία κάθε
υπαλλήλου και θα κοινοποιείται σε όλα τα Τμήματα του Νοσοκομείου.

5.

Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στο Νοσοκομείο ονομαστική κατάσταση των ατόμων που θα απασχολεί, η οποία θα
συνοδεύεται από τα αντίγραφα των ποινικών τους μητρώων, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, καθώς και τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά εκπαίδευσής τους, τα οποία θα υποβάλλονται με υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ)

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):

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Ο – Η Όνομα:

Όνομα

Επώνυμο:

και

Επώνυμο

και

Επώνυμο

Πατέρα:

Όνομα
Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Ημερ/νια έκδοσης Ταυτότητας :

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:
Δ/νση

ΤΚ:

Ηλεκτρ.

Ταχυδρομείου
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(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) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου 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
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (Α΄
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48), iv) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα
άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 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 Συμβουλίου 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 Συμβουλίου 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (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 Υπουργού 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)το ΦΕΚ ή καταστατικό σύστασης της εταιρείας είναι …………………………………………………………………………………………………………

ιγ) το ΦΕΚ ή καταστατικό νόμιμής εκπροσώπησης της εταιρείας είναι

(4) …………………………………………………………………………..

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.
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