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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 49/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΟΥ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ»

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 25.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Είδος διαγωνισμού Πρόχειρος Διαγωνισμός
Κριτήριο Κατακύρωσης Χαμηλότερη Τιμή
Ημερομηνία Διενέργειας 28/06/2016

Τόπος Διενέργειας Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ
Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι

Περιγραφή Είδους Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου
CPV 50700000-2

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του N. 3329/05 «περί Ε.Σ.Υ.»

2. τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων)

3. τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»

4. τις διατάξεις του Ν. 3918, άρ.13 (Ρύθμιση για τη διενέργεια διαγωνισμών)

5. τον Ν.4152/2013, υποπαρ. Ζ5 περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών

6. τον Ν. 3867/2010, άρθρο 27 παρ. 11 «…έχουν την αρμοδιότητα να αποφασίσουν χωρίς προηγούμενη έγκριση σκοπιμότητας από άλλο

όργανο, για την εκτέλεση έργων βελτίωσης της κτιριακής υποδομής και των χώρων των ως άνω φορέων, καθώς και για την υλοποίηση

μελετών,  την  προμήθεια  ιατροτεχνολογικού  και  ξενοδοχειακού  εξοπλισμού,  καθώς  και  ιατροτεχνολογικών προϊόντων και  την  ανάθεση

υπηρεσιών και μέχρι του ποσού των 45.000 ευρώ…».

7. τον Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/8-8-2014 Τ.Α΄) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

8. την υπ αριθμ  11/03-06-2016 Θ. 3ο ΕΗΔ (ΑΔΑ Ω6Υ04690Ω5-ΠΝΔ) απόφαση  ΔΣ του Νοσοκομείου περί έγκρισης διενέργειας

διαγωνισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
    

Πρόχειρο Διαγωνισμό με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών, για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΟΥ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΚΤΗΡΙΟΥ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ» (CPV: 50700000-2), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
25.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.



Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νοσοκομείο (Γρ. Προμηθειών) ενώπιον επιτροπής, την  28/06/2016, ημέρα Τρίτη, ώρα 11.00 πμ.

Η  ημερομηνία  λήξης  κατάθεσης  των  προσφορών  είναι  η  προηγούμενη  (εργάσιμη)  ημέρα  από  την  ημερομηνία  διενέργειας  του

διαγωνισμού, δηλαδή 27/06/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Γραφείο Προμηθειών αφού

προηγουμένως  πρωτοκολληθούν  στη  Γραμματεία  του  Νοσοκομείου.  Προσφορές  που  κατατίθενται  στην  Υπηρεσία  μετά  την  παραπάνω

ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Διευκρινήσεις:

1. Το  πλήρες  κείμενο  της  διακήρυξης  είναι  αναρτημένο  σε  ηλεκτρονική  μορφή  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής:

http  ://  www  .  sismanoglio  .  gr

2. Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύτηκε κατά τα οριζόμενα στο ΠΔ 118/2007.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν

τους όρους της Διακήρυξης.

4. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην ελληνική γλώσσα μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος) ο οποίος θα περιλαμβάνει

δύο υποφακέλους: έναν υποφάκελο με τις τεχνική προσφορά και έναν υποφάκελο με την οικονομική προσφορά.

5. Ο κυρίως φάκελος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα, καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού (τον αριθμό της διακήρυξης, τον

τίτλο του διαγωνισμού, την επωνυμία του διενεργούντος το διαγωνισμό και την ημερομηνία διενέργειας).

6. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα παρακάτω:

Α)  Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  στον οποίο τοποθετείται  η τεχνική προσφορά με τα

απαιτούμενα δικαιολογητικά και αντίγραφο αυτής. Στην τεχνική προσφορά ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή μη

των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν

όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες.

Οι  συμμετέχοντες  υποχρεούνται  να  δηλώσουν  κάθε  στοιχείο  σχετικό  με  την  αναφερόμενη  προμήθεια,  με  πληροφοριακά  έντυπα

(πιστοποιήσεις  CE,  ISO,  HACCP,  κ.λπ.)  και  να  δηλώνουν  το  όνομα  ή  την  Εμπορική  Επωνυμία  και  Διεύθυνση  του  παραγωγού

συσκευαστή.

Β) Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στον οποίο τοποθετείται η

οικονομική προσφορά και αντίγραφο αυτής.

Από την οικονομική προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος ή παροχή υπηρεσίας.

Είδος που αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και  δεν αναφέρεται  στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται  χωρίς  τιμή,

θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.

Γ) Υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει,

στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού.

7. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν

υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη

τιμή, ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

8. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ των προσφορών θα γίνει Δημόσια και Ενιαία (τεχνική και οικονομική προσφορά) στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με τα

όσα ορίζει το άρθρο 166 του Ν.4281/2014.

9. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που

απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.

10. Οι τιμές είναι δεσμευτικές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

11. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής

επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 5% της συμβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ.
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12. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων

της διακήρυξης.

13. Τρόπος Πληρωμής: Σύμφωνα με το άρθρο 18 (παρ. 8 & 9) του Ν.2469/1997, μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από το

Ελεγκτικό Συνέδριο, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή με βάση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά.

14. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του

τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003)

«Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών

στις  εμπορικές  συναλλαγές»,  καθίσταται  υπερήμερος  και  οφείλει  τόκους  χωρίς  να  απαιτείται  όχληση  από  τον  συμβασιούχο.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Οι κρατήσεις που αφορούν σε τιμολόγια παροχής υπηρεσιών είναι οι εξής:

Α) 4% ή/και 8% Προκαταβολή φόρου
Β) 2% Ν.3580/2007
Γ) 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ
Δ) χαρτόσημο 2% επί ΕΑΑΔΗΣΥ
Ε) ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί χαρτοσήμου ΕΑΑΔΗΣΥ

15. Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος ή μέχρι ολοκλήρωσης του έργου. 

16. Οι προσφερόμενες τιμές που θα προκύψουν κατά τη διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με την κατακύρωση του

αποτελέσματος αυτού, θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών, εφόσον υπάρχουν στο Παρατηρητήριο

Τιμών.

17. Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη, ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤOΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΧ. ΛΙΟΥΛΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντικατάσταση σωληνώσεων/  FCU   στην Λιθοτριψία

Γενικά
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την αντικατάσταση των κατεστραμμένων σωληνώσεων των δικτύων

ψύξης-θέρμανσης του κτηρίου της Λιθοτριψίας. Η αντικατάσταση αφορά τις σωληνώσεις από το λεβητοστάσιο
έως το ισόγειο (1 κύκλωμα),  τον διάδρομο του ισογείου (3 κυκλώματα),  τον πρώτο όροφο (1 κύκλωμα),  τον
δεύτερο  όροφο  (1  κύκλωμα)  καθώς  και  τα  δίκτυα  πέντε  (5)  FCU συμπεριλαμβανομένων  των  βανών,  των
εξαεριστικών και των ανεπίστροφων, όπως περιγράφονται παρακάτω.

1. Αποξηλώσεις/αποκαταστάσεις στο shaft του ισογείου.   
 Καθαίρεση του τοίχου της μπροστινής πλευράς στο ισόγειο σε πλάτος και ύψος που να μπορεί να γίνει η

αποξήλωση, των δώδεκα (12) μονωμένων σωλήνων,  διατομής  2".

 Συλλογή μπαζών και απομάκρυνση από τον χώρο καθώς και συλλογή αποξηλωμένων σωληνώσεων και
μεταφορά σε χώρο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία.

Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνει πλήρη αποκατάσταση του τοίχου (κτίσιμο, σοβάτισμα, βάψιμο).

2. Αποξηλώσεις/αποκαταστάσεις ψευδοροφής.
Στην συνέχεια  του  shaft θα γίνει  αποξήλωση ψευδοροφής που καλύπτει  την  οριζόντια  όδευση των

σωλήνων μέχρι τον διάδρομο της πίσω εισόδου του κτηρίου.
Τα υλικά της αποξήλωσης της ψευδοροφής θα απομακρυνθούν σε χώρο που θα υποδείξει η Τεχνική

Υπηρεσία.
Μετά  την  αποξήλωση  του  οριζόντιου  τμήματος  στην  οροφή  του  ισογείου,  οι  νέες  σωληνώσεις  θα

οδεύσουν σε διπλή κρεβατίνα (ώστε να επιτευχθεί η ανάλογη απόσταση μεταξύ των σωλήνων για να τοποθετηθεί
η  επικάλυψη  της  μόνωσης  από  το  ρητινούχο  υλικό).  Επιπροσθέτως  θα  διαμορφωθούν  νέες  οπές  στους
ενδιάμεσους τοίχους. 

Μετά το πέρας των εργασιών θα αποκατασταθούν οι οπές στους ενδιάμεσους τοίχους, καθώς και θα
τοποθετηθεί νέος σκελετός με κάλυψη ορυκτής ίνας 60Χ60 στο οριζόντιο τμήμα του και με πλάκες γυψοσανίδας
στο κάθετο.

3.  Αποξηλώσεις σωληνώσεων εγκατάστασης ψύξης θέρμανσης
 Πριν την αποξήλωση οποιουδήποτε σωλήνα, θα γίνει αποτύπωση του κάθε κλάδου, που τροφοδοτείται

από τον ανάλογο κυκλοφορητή (π.χ. κυκλοφορητής Νο1) βάση της αρίθμησης του σχεδίου. 

 Θα γίνει σήμανση των στοιχείων αυτού, με αρίθμηση του κυκλοφορητή και αρίθμηση  του κλάδου στο
σταθερό σημείο του παλαιού σωλήνα που θα ενωθεί με τους νέους με σήμανση (π.χ. βέλη ροής νερού,
κυκλοφορητής Νο1 κτλ.)  επί  πλαστική πινακίδας χαραγμένης υψηλών θερμοκρασιών και  αντοχής σε
χημικές καταπονήσεις.

 Θα γίνει αποξήλωση, από το μηχανοστάσιο, των δώδεκα (12) σωλήνων διατομής 2"  μέχρι  την έξοδο από
το shaft.

 Θα αποξηλωθούν οι τέσσερις (4) σωλήνες που οδεύουν αριστερά από το shaft, διατομής 2", και οι δύο
(2) σωλήνες, διατομής 11/4", έως  τον διάδρομο της πίσω εισόδου του ισογείου. Θα αποξηλωθούν επίσης
οι τέσσερις (4) σωλήνες που οδεύουν αριστερά από το shaft, διατομής 2", έως τον 1ο και 2ο όροφο.

4.  Υδραυλικά δίκτυα
Όλα  τα  υδραυλικά  δίκτυα  της  εγκατάστασης  θα  αντικατασταθούν  και  θα  κατασκευασθούν  από

σιδηροσωλήνα μαύρη, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα) ανάλογου διατομής  με τα κατάλληλα βιδωτά εξαρτήματα.
Οι σωλήνες θα εδράζονται σε στιβαρά στηρίγματα, επάνω σε σιδηροκατασκευή όπου απαιτείται.
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5. Μονώσεις
Οι μονώσεις θα είναι ενδεικτικού τύπου AF/ARMAFLEX με πάχος μόνωσης 13mm, αναλόγου διατομής.
Πριν  από την  μόνωση οι  σωλήνες  θα καθαριστούν  και  θα  βαφούν  με  δύο  στρώσεις  αντισκωριακού

χρώματος, συμβατού με την χρησιμοποιούμενη κόλλα.
Εξωτερικά  της  μόνωσης  των  σωλήνων  θα  γίνει  επικάλυψη  διπλής  στρώσης  γάζας,  εμποτισμένη  με

ρητινούχο ακρυλικό υλικό.
6.  Αντικατάσταση σωλήνων FCU

Θα αποξηλωθούν οι τέσσερις διακλαδώσεις των FCU του ισογείου και η μία του FCU του 1ου ορόφου.
Θα επανατοποθετηθούν σωλήνες και βάνες και στα 5 FCU.

7.  Εξαεριστικά
Θα αποξηλωθούν και θα τοποθετηθούν 2 νέα εξαεριστικά με τις αντίστοιχες σωληνώσεις και βάνες στον

κλάδο του ισογείου.

8.  Βάνες δικτύου
Οι βάνες που θα τοποθετηθούν θα είναι σφαιρικές βαρέως τύπου (BALL VALVE), ολικής διατομής με

χειρολαβή πιέσεως 16bar με σπείρωμα.
Οι  βάνες  που  θα  τοποθετηθούν  στο  ισόγειο,  στον  1ο όροφο  και  στον  2ο όροφο,  φαίνονται  στο

επισυναπτόμενο σχεδιάγραμμα.

9.  Συλλέκτης μηχανοστασίου (προσαγωγής-επιστροφής)
Στην αναχώρηση των 6 δικτύων θα αποξηλωθούν οι υπάρχοντες βάνες και τα  αντεπίστροφα και θα

τοποθετηθούν νέα, καθώς και νέα μανόμετρα.
Στην επιστροφή των 6 δικτύων θα αποξηλωθούν οι υπάρχοντες βάνες και θα τοποθετηθούν νέες.

10.  Αντικατάσταση FCU
Θα αποξηλωθούν τέσσερα FCU από τους χώρους του ισογείου και θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση

τεσσάρων νέων με τα εξής χαρακτηριστικά: 3 FCU απόδοσης τουλάχιστον 2kW και 1 FCU τουλάχιστον 5kW.
Τα FCU θα είναι μονού στοιχείου ψύξης – θέρμανσης, θα φέρουν ηλεκτρονικό χειριστήριο με οθόνη στο

κέλυφος αυτού, τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα, αισθητήρα εισόδου νερού, αισθητήρα εισόδου αέρα, επιλογή ψύξη-
θέρμανση αυτόματη ή χειροκίνητη και αυτόματο έλεγχο παροχής εξόδου αέρα.

Λοιπές προϋποθέσεις Συμμετεχόντων/Αναδόχου

1) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει τις εργασίες σε τέτοιες ώρες, ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα
στην λειτουργία του Νοσοκομείου, χωρίς επιπλέον χρέωση. 

Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής των παραπάνω.
2) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει τιμή κατ’ αποκοπή για όλες τις προαναφερόμενες εργασίες και υλικά.

3) Οι συμμετέχοντες θα  πρέπει  να  επισκεφτούν  τις  αντίστοιχες εγκαταστάσεις,  να  λάβουν  γνώση των
συνθηκών και να πάρουν βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία.

Οι παραπάνω τρεις όροι ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού.
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Σχεδιάγραμμα σωληνώσεων

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Γεώργιος Θεοδώρου Ιωάννης Καψουλάκης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΚΑΚΗ

ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός
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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):

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και 
Επώνυμο 
Πατέρα: 

Όνομα και 
Επώνυμο 
Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης

Τόπος 
Γέννησης:

Αριθμός 
Δελτίου 
Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος 
Κατοικίας:

Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ. 
Τηλεομοιοτύπο
υ (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
δηλώνω ότι:

1. Εις βάρος μου δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

     α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ

        του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ.1)

     β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, αντίστοιχα, στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου (EE C 195 της

       25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2)

     γ) 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, σελ. 48

     δ) Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις

       της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σχετικά με την πρόληψη 

       χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την 

       χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΕΕ L 309/15/25.11.2005) τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/EK της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

       (ΕΕ L 214/29/4.8.2006), οι οποίες ενσωματώνονται με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του

       ν.2331/1995 (Α΄ 173), όπως ισχύουν.

2. α) Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών 

       ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου.
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      β) Δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού

       συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου.

       γ) Δεν έχω καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου 

       εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή μου.

δ) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την 

επαγγελματική μου ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.

ε) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή του ελληνικού δικαίου.

στ) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασής μου ή του ελληνικού δικαίου.

ζ) Δεν είμαι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του 

παρόντος ή όταν δεν έχω παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

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

πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει η δήλωσή μου.

(4)

Ημερομηνία:        20

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. 

Download from Diorismos.gr
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