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Αρ. πρωτ.: 7814 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Τπουργείο Τγείασ 

5θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΥΙΑ 

Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ 
Οικονομικό Σμιμα 

Προσ: ΤΙΟΙ ΜΕΝ. ΠΑΠΑΘΩΜΑ & ΙΑ Ο.Ε. 

Σαχ. Δ/νςθ  .........................................  33100 Άμφιςςα 
Πλθροφ.  ...................................................  Μιταλασ Θ. 
Σθλ.  ......................................................  (22653) 50129 
Fax  .......................................................  (22650) 22086 
Ε-mail  ........................................... log1@gnamfissas.gr   
 

ΘΕΜΑ  ΑΙΣΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
Ζχοντασ υπόψθ 
1. Σισ διατάξεισ όπωσ αυτζσ ιςχφουν 

1.1. του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

1.2. του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-05) «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» 
1.3. του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-95) «Περί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ» 
1.4. του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18-06-07) «Προμικειεσ Φορζων εποπτευομζνων από το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» 
1.5. Σου Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. Α’ 256/02-11-2001) «Προμικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των Πε..Τ. και άλλεσ 

διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα, ςε ςυνδυαςμό με τον Ν.3580/2007(Φ.Ε.Κ. Αϋ 134/18-06-2007). 
1.6. Σου Ν.3918/2011 (Φ.Ε.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ". 
1.7. Σου Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) "Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ-καταργιςεισ, ςυγχωνεφςεισ Νομικϊν προςϊπων και 

Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα". 
1.8. Σισ διατάξεισ του Ν.4782/9-3-2021(Φ.Ε.Κ.36/Α/9-3-2021),’’Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ 

πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ 
διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία’’ 

2. Σθν με αρ. 37/20-05-2021 (κζμα 9ο), απόφαςθ Δ ζγκριςθσ του πίνακα προγραμματιςμοφ διαχειριςτικοφ ζτουσ 2021 και πιςτϊςεισ 2022 
3. τθν με αρ. 55/19-11-2021 ΕΗΔ απόφαςθ Δ (ΑΔΑ: Ω56Ρ4690ΒΟ-6ΓΧ) του Γ. Ν. Άμφιςςασ περί ζγκριςθσ Διαγωνιςτικισ Διαδικαςίασ για 

τθν προμικεια και εγκατάςταςθ αντλιοςτάςιου, (CPV: 45232152-2) ςτο Γ. Ν. Άμφιςςασ 
4. τθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ του Γ. Ν. Άμφιςςασ, καταχωρικθκε με α/α 2016/24-11-2021 ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν 

Πλθρωμισ ΑΔΑ: 63ΓΔ4690ΒΟ-5Β6. 
5. Σισ άμεςεσ ανάγκεσ τθσ Τπθρεςίασ  

Προςκαλοφμε 
Σθν εταιρία «ΤΙΟΙ ΜΕΝ. ΠΑΠΑΘΩΜΑ & ΙΑ Ο.Ε.» να κατακζςει προςφορά για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ αντλιοςτάςιου, (CPV: 
45232152-2) ςτο Γ. Ν. Άμφιςςασ, προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 16.430,00 € ςυμπ. ΦΠΑ 24%. 
 
Οι απαιτιςεισ και οι ανάγκεσ του Γ. Ν. Άμφιςςασ περιγράφονται ςτθν παροφςα (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ) 
Η Πρόςκλθςθ κα λάβει δθμοςιότθτα ςτο ΚΗΜΔΗ, ΔΙΑΤΓΕΙΑ, site 5

θσ
 ΤΠΕ και site Γ. Ν. Άμφιςςασ. 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτο Γενικό Νοςοκομείο Άμφιςςασ ςτισ 02/12/2021 θμζρα ΠΕΜΠΣΗ και ϊρα 10.00 από τθν αρμόδια 
επιτροπι. 
Η τελευταία μζρα υποβολισ προςφορϊν είναι θ προθγοφμενθ τθσ διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, θ 01/12/2021 θμζρα ΣΕΣΑΡΣΗ και ϊρα 
14.00 
Η προςφορά κα αποςτζλλονται με email ςτο log1@gnamfissas.gr , όπου κα πρωτοκολλθκεί το κυρίωσ ςϊμα του email με ευκφνθ του 
αρμοδίου υπαλλιλου, και κα περιλαμβάνει: 

1. Ηλεκτρονικό αρχείο με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ», ο οποίοσ κα περιλαμβάνει: 

1.1. Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, εφόςον ο ανάδοχοσ επικυμεί να ςυμμετζχει με φυςικι παρουςία ςτο Διαγωνιςμό  
1.2. Να δθλϊνεται ότι, ο προςφζρων αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ 
1.3.  Τπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςυμπλθρωμζνθ ςφμφωνα με το 

(Παράρτθμα II) 

2. Ηλεκτρονικό αρχείο με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», με ςαφι τεχνικι περιγραφι  

mailto:log1@gnamfissas.gr
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3. Ηλεκτρονικό αρχείο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», όπου τοποκετείται θ οικονομικι προςφορά. 
 Η οικονομικι προςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνει: 

 τθν προςφερόμενθ τιμι χωρίσ ΦΠΑ 
 το ποςοςτό του ΦΠΑ 

 
 

– Ο – 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΥΙΑ 

 

 
_____________ 

κ.α.α. 

ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I (ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ) 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟΤ 

1. Σο αντλιοςτάςιο πρζπει να είναι καινοφργιο και αμεταχείριςτο, κατάλλθλο για τθν πλιρωσ αυτόματθ παροχι πόςιμου νεροφ και 
αφξθςθ πίεςθσ ςε κτίρια και εγκαταςτάςεισ όπωσ νοςοκομεία.  

2. Θα πλθροί όλεσ τισ απαιτιςεισ του DIN 1988 και DIN EN 806, για άμεςθ ι ζμμεςθ ςφνδεςθ και κα ζχει ζγκριςθ πόςιμου νεροφ κατά 
ACS, KTW και WRAS για όλα τα εξαρτιματα που ζρχονται ςε επαφι με το νερό. 

3. Σο αντλιοςτάςιο κα αποτελείται από δφο παράλλθλα ςυνδεδεμζνεσ, κάκετεσ, φυγοκεντρικζσ αντλίεσ από ανοξείδωτο χάλυβα. Η 
κάκε αντλία κα πρζπει να ζχει παροχι 10m3/h για 80m μανομετρικό, ιςχφσ 4kW και κα διακζτει μετατροπζα ςυχνότθτασ. 

4. Σο αντλιοςτάςιο κα είναι ζτοιμο για ςφνδεςθ με ςωλθνϊςεισ από ανοξείδωτο χάλυβα, τοποκετθμζνο πάνω ςε πλάκα ζδραςθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διάταξθσ ελζγχου με τον απαραίτθτο εξοπλιςμό μετριςεων και ρυκμίςεων. Σο πλαίςιο βάςθσ κα είναι 
από χάλυβα γαλβανιςμζνο με θλεκτρόλυςθ, με αποςβεςτιρεσ κραδαςμϊν ρυκμιηόμενου φψουσ για θχομόνωςθ. 

5. τθν κατάκλιψθ πρζπει να περιλαμβάνονται: 

 Βαλβίδα απομόνωςθσ ςε κάκε αντλία 

 Βαλβίδα αντεπιςτροφισ ςε κάκε αντλία 

 Δοχείο διαςτολισ μεμβράνθσ 8 l, PN 16 

 Αιςκθτιρασ πίεςθσ 4..20 mA 

 Μανόμετρο 
6. τθν πλευρά αναρρόφθςθσ πρζπει να περιλαμβάνονται: 

 Βαλβίδα απομόνωςθσ ςε κάκε αντλία 

 Αιςκθτιρασ πίεςθσ 4..20 mA 

 Μανόμετρο 

 Αυτόματο ςφςτθμα ελζγχου αντλιϊν από πλιρωσ θλεκτρονικι μονάδα ελζγχου ςε χαλφβδινο περίβλθμα με προςταςία IP54 
7. Σεχνικά ςτοιχεία λειτουργίασ: 

 Αρικμόσ των αντλιϊν: 2 

 κερμοκραςία νεροφ: 3  ζωσ 50 °C 

 κερμοκραςία περιβάλλοντοσ: 5 ζωσ 40 °C 

 Μζγιςτθ πίεςθ λειτουργίασ: 16 bar 

 Μζγιςτθ πίεςθ προςαγωγισ 10 bar 

 Δοχείο πίεςθσ με διάφραγμα: Ναι 

 Αςφάλεια ζναντι ζλλειψθσ νεροφ: Ναι 
8. Σεχνικά ςτοιχεία κινθτιρων: 

 Ηλεκτρικι ςφνδεςθ:  3~380 V, 50/60 Hz 

 Κατθγορία μόνωςθσ:  F 

 Ονομαςτικι ιςχφσ:  4kW 

 Ενεργειακι κλάςθ IE4 IEC 

 Βακμόσ απόδοςθσ κινθτιρα 50/75/100%:  89/89.5/89.5% 

 Με ενςωματωμζνο αερόψυκτο μετατροπζα ςυχνότθτασ 

 Βακμόσ προςταςίασ  IP55 

 Βακμόσ προςταςίασ θλεκτρικοφ πίνακα  IP54 

 Προςταςία κινθτιρα:  Ναι 
9. Τλικά καταςκευισ: 

 Κζλυφοσ αντλίασ:  ανοξείδωτοσ χάλυβασ 

 Πτερωτι:  ανοξείδωτοσ χάλυβασ 

 Άξονασ:  ανοξείδωτοσ χάλυβασ 

 τεγανοποίθςθ άξονα:  Μθχανικόσ ςτυπιοκλίπτθσ Q1BE3GG 

 Τλικό ςτεγανοποιθτικοφ:  EPDM 

 Τλικό ςωλθνϊςεων:  ανοξείδωτοσ χάλυβασ 
10. Ειδικά χαρακτθριςτικά: 

 Ενςωματωμζνθ αναγνϊριςθ ξθρισ λειτουργίασ με αυτόματθ απενεργοποίθςθ ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ νεροφ μζςω του 
χαρακτθριςτικοφ διαγράμματοσ απόδοςθσ του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ ρφκμιςθσ του κινθτιρα 

 Ανεξάρτθτοσ από τθ φορά περιςτροφισ μθχανικόσ ςτυπιοκλίπτθσ ςτισ αντλίεσ για εφκολθ ςυντιρθςθ και ευζλικτοσ ςχεδιαςμόσ 
λατζρνασ για τθν άμεςθ πρόςβαςθ ςτο ςτυπιοκλίπτθ. 

 Λυχνίεσ LED για ενδείξεισ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ (λειτουργία/βλάβθ) 
11. Μονάδα ελζγχου: 

 Οκόνθ για τθν εμφάνιςθ των δεδομζνων λειτουργίασ, των παραμζτρων αυτοματιςμοφ, τθσ κατάςταςθσ λειτουργίασ των αντλιϊν, 
μθνυμάτων ςφαλμάτων και ιςτορικό βλαβϊν 

 Μετρθτισ ωρϊν λειτουργίασ για κάκε αντλία και για όλο το ςυγκρότθμα 

 Μετρθτισ κφκλων ενεργοποίθςθσ για κάκε αντλία και για όλο το ςυγκρότθμα 

 Αυτόματθ ενεργοποίθςθ 1 ι 2 αντλιϊν ανάλογα με το φορτίο αιχμισ, ςε εξάρτθςθ από το ρυκμιςτικό μζγεκοσ ςτακερι πίεςθ, p-c ι 
μεταβλθτι πίεςθ p-v 

 Ελεφκερθ επιλογι τρόπου λειτουργίασ των αντλιϊν (χειροκίνθτθ, ανενεργι, αυτόματθ) 

 Αυτόματθ, ρυκμιηόμενθ εναλλαγι αντλιϊν (ςε κάκε νζα ηιτθςθ ι ςφμφωνα με τισ ϊρεσ λειτουργίασ) 
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 Αυτόματθ αλλαγι ςε περίπτωςθ βλάβθσ από τθν αντλία λειτουργίασ ςτθν αντλία εφεδρείασ 

 Ετοιμότθτα για διαςφνδεςθ ςτα ςυςτιματα αυτοματιςμοφ κτιρίων 
12. Σο αντλιοςτάςιο πρζπει να τθρεί τα παρακάτω τεχνικά πρότυπα: 

 Σεχνικοί Κανονιςμοί για εγκαταςτάςεισ πόςιμου νεροφ DIN 1988 (EN806) 

 Δοχείο πίεςθσ μεμβράνθσ/δοχείο διαςτολισ μεμβράνθσ DIN 4807 

 Εξοπλιςμόσ μονάδων ρεφματοσ υψθλισ τάςθσ με θλεκτρονικά λειτουργικά μζςα κατά EN 50178 

 Ηλεκτρικόσ εξοπλιςμόσ μθχανθμάτων κατά EN 60204-1 

 Αςφάλεια θλεκτρικϊν ςυςκευϊν για τθν οικιακι χριςθ και παρόμοιουσ ςκοποφσ κατά EN 60335-1 

 υνδυαςμοί θλεκτρικϊν πινάκων για χαμθλι τάςθ EN 60439-1/61439-1 

 EMC – Πρότυπο εκπομπισ ςε κατοικιςιμα, εμπορικά και βιοτεχνικά περιβάλλοντα (EN 61000-6-3) 
13. Σο νζο αντλιοςτάςιο κα εγκαταςτακεί με ευκφνθ του προμθκευτι ςτον χϊρο που βρίςκεται το παλαιό, το οποίο είναι προσ 

αντικατάςταςθ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να πραγματοποιιςει όλεσ τισ αναγκαίεσ ενζργειεσ (εργαςίεσ, τροποποιιςεισ, καταςκευζσ 
κλπ.) για τθν εγκατάςταςι του που κα διαςφαλίηουν όλεσ τισ απαιτιςεισ των ιςχυόντων κανονιςμϊν του Ελλθνικοφ κράτουσ και τθ 
νόμιμθ και απροβλθμάτιςτθ λειτουργία του. 

14. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να αποςυνδζςει το υπάρχον αντλιοςτάςιο και να το μεταφζρει ςε χϊρο που κα του υποδειχκεί. Εν 
ςυνεχεία να φροντίςει για τθν εγκατάςταςθ του νζου ςυγκροτιματοσ παρζχοντασ οποιοδιποτε υλικό απαιτθκεί και να το 
παραδϊςει ςε πλιρθ λειτουργία. Όλεσ οι ανωτζρω εργαςίεσ κα πραγματοποιθκοφν με δαπάνθ του προμθκευτι. 

15. Οι εργαςίεσ εγκατάςταςθσ του αντλιοςτάςιο πρζπει να πραγματοποιθκοφν ζτςι ϊςτε να μθ διαταραχκεί θ λειτουργία του 
Νοςοκομείου. Η αποκατάςταςθ όλων των οικοδομικϊν και Η/Μ φκορϊν που τυχόν κα προκφψουν αποτελεί ευκφνθ του 
προμθκευτι και κα γίνει με δικό του κόςτοσ. 

16. Σο αντλιοςτάςιο και όλα τα εξαρτιματα τθσ εγκατάςταςθσ πρζπει να διακζτουν ςιμανςθ CE. 
17. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ και τισ κατάλλθλεσ ρυκμίςεισ και δοκιμζσ, ο προμθκευτισ κα παραδϊςει το αντλιοςτάςιο 

ςε πλιρθ λειτουργία και κα κατακζςει βεβαίωςθ καλισ λειτουργίασ και εγγφθςθ τουλάχιςτον 2 ετϊν όλθσ τθσ εγκατάςταςθσ. 
18. Κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να πραγματοποιιςει το πρόγραμμα ςυντιρθςθσ που ορίηει ο 

καταςκευαςτισ και θ ςχετικι νομοκεςία του κράτουσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II (ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ) 

 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Η 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): ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ 

Ο – Η Όνομα:  Επϊνυμο:  

Όνομα και Επϊνυμο Πατζρα:   

Όνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:  

Ημερομθνία γζννθςθσ(2):   

Σόποσ Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου Σαυτότθτασ:  Σθλ:  

Ημερ/νια ζκδοςθσ Σαυτότθτασ :  

Σόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ:  Αρικ:  ΣΚ:  

Αρ. Σθλεομοιοτφπου (Fax):  
Δ/νςθ Ηλεκτρ. 
Σαχυδρομείου (Εmail):  

 
Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τθσ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι 
μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ μου: 
α) ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθσ διακιρυξθσ …………………………. 

β) Ζχω εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ μου όςον αφορά ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) προσ ςτουσ φορείσ 
που είμαι υπόχρεοσ και ςτθν πλθρωμι φόρων και τελϊν όςον αφορά τισ φορολογικζσ μου υποχρεϊςεισ. 

γ) Δεν υπάρχει εισ βάροσ μου τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν παρ.1 του άρκρου 73 του Ν. 
4412/2016,δθλαδι για:i) υμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου 
τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (EE L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), ii) Δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται, ςτο 
άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ς.1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (EE L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο 
εκνικό δίκαιο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ μου, iii) Απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.2803/2000 (Αϋ 48), iv) τρομοκρατικά εγκλιματα ι 
εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΤ του 
υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (EE L 164 τθσ 22.6.2002, ς.3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα 
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, v) Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, 
ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), vi) 
παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και 
για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 
νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

δ) δεν ζχω καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ μου δραςτθριότθτασ και διαγωγισ, ι 
για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ 
χρεωκοπίασ. 

ε) δεν τελϊ ςε αποκλειςμό από διαγωνιςμοφσ με βάςθ αμετάκλθτθ απόφαςθ του Τπουργοφ Ανάπτυξθσ 

ςτ) δεν τελϊ ςε πτϊχευςθ, διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ, ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναςτολι 
επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων ι οποιαδιποτε άλλθ παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ από τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ μου ι ςε εκνικζσ 
διατάξεισ νόμου. 
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ελίδα 6 από 6 
 

ελίδα 6 από 6 
 

η) είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο και το ειδικό επάγγελμά μου είναι     ………………………………..   με πιςτοποίθςθ του αρμόδιου φορζα. 
 

θ) κατζχω τισ απαραίτθτεσ άδειεσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθν πϊλθςθ των ςχετικϊν υλικϊν και τθν παροχι των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν, κακϊσ 
και το κατάλλθλα εξειδικευμζνο προςωπικό για τθν πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν. 

κ) ςε περίπτωςθ φπαρξθσ ελαττωματικοφ προϊόντοσ, κα προβϊ ςε άμεση αντικατάςταςι του με νζο, που να πλθροί τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ 
που αναφζρονται ςτθν πρόςκλθςθ. 

ι) ζλαβα υπόψθ τισ υποχρεϊςεισ ςχετικά με τισ διατάξεισ περί προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και των ςυνκθκϊν εργαςίασ που ιςχφουν ςτον τόπο όπου 
πρόκειται να εκτελεςκεί θ ςφμβαςθ. 

ια) είμαι ςε κζςθ, εφόςον μου ηθτθκεί και χωρίσ κακυςτζρθςθ, να παράςχω κάκε δικαιολογθτικό ι ζγγραφο που αποδεικνφει τισ πλθροφορίεσ και 
δθλϊςεισ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα διλωςι μου . 

 
ιβ)το ΦΕΚ ι καταςτατικό ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ είναι   ………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ιγ) το ΦΕΚ ι καταςτατικό νόμιμισ εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ είναι (4)  ………………………………………………………………………….. 
 

 
Ημερομθνία:       /        /            

Ο – Η 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. 

 
 

 



ΑΔΑ: Ω5ΣΗ4690ΒΟ-ΒΥΒ


		2021-11-26T09:19:03+0200
	Athens




