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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3θσ ΥΡΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 

ΥΡΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΜΗΜΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ . 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

ΑΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 16, 546 23, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΟΜΕΙΟ 

Βαςίλογλου Στζλλα 2310 005859 
 
pedy.paraggelies@3ype.gr 
erga@3ype.gr 

  

ΚΙΤΗΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ 
Η ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΡΟΨΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ  ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΤΟ ΑΓΟΤΕΟ ΜΕΧΙ ΤΙΣ       04/11/2022 

ΗΜΕΑ:   Ραραςκευι            ΩΑ: 14:30μμ 

  

  

ΚΩΔΙΚΟΙ  CPV 44111000-1, 45453000-7 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΗ ΧΩΙΣ ΦΡΑ                   6.693,54€ 5.750,00€ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΗ ΜΕ ΦΡΑ                        8.300,00€ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΡΑΝΗ  ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ  4.685,48€),  (ΣΥΜΡ/ΝΟΥ ΦΡΑ 5.810,00€) 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΡΑΝΗ  ΕΓΑΣΙΑΣ            (ΧΩΙΣ ΦΡΑ 2.008,06€), (ΣΥΜΡ/ΝΟΥ ΦΡΑ 2.490,00€) 

 
 

 

ΚΑΤΗΣΕΙΣ 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΒΑΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΑΤΗΣΕΙΣ ΟΡΩΣ 

ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΕ ΦΟΑ ΙΣΧΥΟΥΝ 

ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ ΑΡΟ ΤΗΝ ΥΡΟΓΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
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                                            ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΗΣ 

 
 
 
Επωνυμία 
 

Διοίκθςθ 3θσ Υγειονομικισ Ρεριφζρειασ 
Μακεδονίασ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ 
 Αριςτοτζλουσ 16 

Ρόλθ 
 Θεςςαλονίκθ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 
 54623 

Χώρα 
 ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ NUTS 
 EL524 

Είδοσ φορζα 
 ΝΡΔΔ 

Κφρια δραςτθριότθτα 
 Υγεία 

Τθλζφωνο 
 2313320500 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL) 
 
 
 
 

www.3ype.gr 
 
 
 

 

1) ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ 
Θ παροφςα διαγωνιςτικι διαδικαςία διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ 
πράξεισ  και ειδικότερα: 
Α) Από τισ διατάξεισ: 

1. Του Ν.3329/2005 (81/Αϋ/2005) «Ρερί Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και 

λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

2. Του Ν.3580/2007 (134/Αϋ/2007) «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευομζνων από το Υπουργείο Υγείασ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

3. Του Ν.3918/2011 (31/Αϋ/2011) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ». 

4. ΤουΝ.4013/2011 (204/Αϋ/2011) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων», όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 61 του Ν. 4146/2013 (90/Αϋ/2013). 

5. Του Ν.4072/2012 (86/Αϋ/2012) «Βελτίωςθ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ –Νζα εταιρικι μορφι- 

Σιματα- Μεςίτεσ Ακινιτων- φκμιςθ Θεμάτων ναυτιλίασ, λιμζνων και αλιείασ και άλλεσ διατάξεισ», 

Μζροσ Δεφτερο, Νζα εταιρικι μορφι: Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρία (ΙΚΕ). 

6. Του Ν.4238/2014 (38/Αϋ/2014) «Ρρωτοβάκμιο Εκνικό Δίκτυο Υγείασ (Ρ.Ε.Δ.Υ.), αλλαγι ςκοποφ 

Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ. και λοιπζσ διατάξεισ». 

7. Του Ν.4250/2014 (74/Αϋ/2014)  «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 

Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ Διατάξεων του Ρ.Δ. 318/1992 (Αϋ 161) 

και λοιπζσ ρυκμίςεισ». 

8. Του Ν. 4254/2014 (85/Αϋ/2014) «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο 

εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και άλλεσ διατάξεισ». 

9. Του N.4412/2016 (47/Αϋ/2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι 

ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί, ςυμπλθρωκεί ζωσ ςιμερα και ιςχφει.  

10. Του Ν. 4441/2016 ( ΦΕΚ 227/τ.Αϋ/06.12.2016), Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν ςφςταςθσ επιχειριςεων, άρςθ 

κανονιςτικϊν εμποδίων ςτον ανταγωνιςμό και λοιπζσ διατάξεισ. 

11. Του Ν.4486/2017 (115/Αϋ/2017) «Μεταρρφκμιςθ τθσ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ  επείγουςεσ 

ρυκμίςεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Υγείασ και άλλεσ διατάξεισ». 
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12. Τον υπ’ αρίκμ. Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν 

προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα 

και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ 

(Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων). 

13. Τισ διατάξεισ του άρκρου 41 τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (ΦΕΚ 84/τ. Α'/13.04.2020) «Μζτρα 

για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεχιηόμενων ςυνεπειϊν τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλεσ 

κατεπείγουςεσ διατάξεισ» 

Β) Από τισ αποφάςεισ: 

1. Τισ υπ’ αρικμ α) 46101/29.09.2022 (ΑΔΑ: 9Φ2ΞΟΕΡ-ΜΟ7) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ 

ςυνολικοφ ποςοφ 5.810,00€ (ςυμπ/νου ΦΡΑ) που αφορά τισ ανωτζρω προμικειεσ και β) 

46100/29.09.2022 (ΑΔΑ: ΨΧ73ΟΕΡ-ΛΓ4) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 

2.490,00€ (ςυμπ/νου ΦΡΑ) που αφορά τισ ανωτζρω εργαςίεσ. 

2. Τθν υπϋ αρικμ. 2151/19.10.2022 (ΑΔΑ: 6ΒΓ0ΟΕΡ-ΨΥΙ) Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 3θσ Υ.ΡΕ. με τθν 

οποία εγκρίκθκε θ διενζργεια διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ με πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν 

προμικεια και τοποκζτθςθ υλικϊν που αφορά ςτθν αποκατάςταςθ βλαβϊν ςε δφο (2) χϊρουσ 

εφθμερίων, του φορζα ΡΦΥ ΚΥ Κρ. Βρφςθσ, αρμοδιότθτασ τθσ 3θσ ΥΡΕ (Μακεδονίασ). 

2) ΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΕΝΙΚΑ 

Θ Διοίκθςθ τθσ 3θσ Υγειονομικισ Ρεριφζρειασ Μακεδονίασ, προκειμζνου να προχωριςει ςτθν ανάκεςθ τθσ 

προμικειασ και τοποκζτθςθσ υλικών που αφορά ςτθν αποκατάςταςθ βλαβών ςε δφο (2) χώρουσ εφθμερίων, του 

φορζα ΡΦΥ ΚΥ Κρ. Βρφςθσ, αρμοδιότθτασ τθσ 3θσ ΥΡΕ (Μακεδονίασ), όπωσ αναφζρονται αναλυτικά ςτο 

παράρτθμα  (Α), προςκαλεί όςουσ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο και ενδιαφζρονται να κατακζςουν προςφορά 

ςτθ Διοίκθςθ τθσ 3θσ Υγειονομικισ Ρεριφζρειασ (Μακεδονίασ), Αριςτοτζλουσ 16, 54623 Θεςςαλονίκθ. 

Θ διαδικαςία τθσ πρόςκλθςθσ  ενδιαφζροντοσ διενεργείται ςφμφωνα με το κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ ςυνολικι προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τθσ χαμθλότερθσ τιμισ, με 

ςκοπό τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ ζχουν εκδοκεί οι υπ’ αρικμ. α) 46101/29.09.2022 (ΑΔΑ: 9Φ2ΞΟΕΡ-ΜΟ7) 

Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ, που αφορά τισ ανωτζρω προμικειεσ και β) 46100/29.09.2022 (ΑΔΑ: ΨΧ73ΟΕΡ-

ΛΓ4) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ που αφορά τισ ανωτζρω εργαςίεσ. 

 

Οι προςφορζσ πρζπει να κατατεκοφν εντόσ κλειςτοφ φακζλου,  με τθν ζνδειξθ: 

«Πρόςκληςη ενδιαφζροντοσ για την προμήθεια και τοποθζτηςη υλικών που αφορά ςτην αποκατάςταςη βλαβών 

ςε δφο (2) χώρουσ εφημερίων, του φορζα ΠΦΥ ΚΥ Κρ. Βρφςησ, αρμοδιότητασ τησ 3ησ ΥΠΕ (Μακεδονίασ)» 

Στθν παρακάτω διεφκυνςθ: 

 Γραφείο  Ρρωτοκόλλου,  3οσ όροφοσ 

Διοίκθςθ τθσ 3θσ Υγειονομικισ Ρεριφζρειασ 

 Αριςτοτζλουσ 16, ΤΚ54623, Θεςςαλονίκθ. 

 

Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορών: Μζρα   Ραραςκευι               04/11/2022   και ώρα 14:30μμ 

Εμπρόκεςμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που κα ζχουν περιζλκει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι μζχρι τθν παραπάνω 

θμερομθνία και ϊρα. Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, είναι 
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εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι χωρίσ να αποςφραγιςτοφν. 

3) ΣΥΝΤΑΞΗ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Α) ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ των παρ.1 και 2 του άρ.73 και του άρ.74 οι 

οικονομικοί φορείσ οφείλουν να προςκομίςουν τα κάτωκι δικαιολογθτικά κατά τθν υποβολι τθσ 

προςφοράσ τουσ: 

i.  Απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο 

ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ 

καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι 

πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

ii.  Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να 

είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ 

ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτει 

ότι δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και 

τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

iii.  Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 

πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 

μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ) προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ 

εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 

υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ 

εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., 

ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του 

νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

2. Τισ δφο (2) υπεφκυνεσ δθλώςεισ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 (βλ. ΡΑΑΤΘΜΑ Β), 

υπογεγραμμζνεσ από τον εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα. Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ οικονομικοφ φορζα 

ορίηεται με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016, όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 13 του 

άρκρου 107 του Ν. 4497/2017.  «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». 

Διευκρινίηεται ότι: 

 Οι απαιτοφμενεσ  υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υπογράφονται, επί εταιριϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε., Ι.Κ.Ε.) και 
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προςωπικϊν εταιριϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από όλουσ τουσ διαχειριςτζσ τουσ ι πρόςωπο ειδικϊσ εξουςιοδοτθμζνο 

από αυτοφσ και επί ανωνφμων εταιριϊν (Α.Ε.) από τον πρόεδρο και τον διευκφνοντα ςφμβουλο ι πρόςωπο 

ειδικϊσ εξουςιοδοτθμζνο με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρίασ. 

Ωσ προσ ό, τι αφορά ειδικϊσ τθν ανυπαρξία ποινικισ καταδίκθσ, οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ αφοροφν τα πρόςωπα 

όλων των διαχειριςτϊν των Ε.Ρ.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. (προςοχι, εφόςον υπάρχει πζραν του ενόσ διαχειριςτισ, θ 

αναφερόμενθ διλωςθ κα πρζπει να ςυνταχκεί και από όλουσ τουσ διαχειριςτζσ) και του προζδρου και του 

διευκφνοντοσ ςυμβοφλου των Α.Ε., υπογράφονται δε μόνον από αυτοφσ, εκτόσ και αν κατατεκεί ςχετικό 

πλθρεξοφςιο ι εξουςιοδότθςθ. 

Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

Στθν οικονομικι προςφορά κα αναγράφεται α) το ςυνολικό τίμθμα ςε Ευρϊ (€) για τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ 

και τοποκζτθςθσ υλικϊν που αφορά ςτθν αποκατάςταςθ βλαβϊν ςε δφο (2) χϊρουσ εφθμερίων, του φορζα ΡΦΥ ΚΥ 

Κρ. Βρφςθσ, αρμοδιότθτασ τθσ 3θσ ΥΡΕ (Μακεδονίασ), του παραρτιματοσ (Α). Θ τιμι κα αναγράφεται χωρίσ ΦΡΑ, 

κακϊσ και ςυνολικά με ΦΡΑ. Επίςθσ κα αναγράφεται, το ςυνολικό τίμθμα (με και χωρίσ ΦΡΑ), για τθν 

προμικεια υλικϊν αλλά και για τθν εργαςία. 

Διευκρινίηεται ότι: το ποςό του ΦΡΑ  βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με όλεσ τισ 

νόμιμεσ κρατιςεισ και τα πάςθσ φφςεωσ ζξοδα, όπωσ μεταφορικά κλπ, και κα πρζπει να ζχουν ςυνυπολογιςκεί 

ςτθν προςφερόμενθ τιμι. 

Οποιαδιποτε οικονομικι προςφορά υπερβαίνει τον προχπολογιςμό κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Ωσ τελικόσ ανάδοχοσ αναδεικνφεται ο προςφζρων ςυνολικά τθ χαμθλότερθ τιμι για τθν ανάκεςθ τησ 

προμήθειασ και τοποθζτηςησ υλικών που αφορά ςτην αποκατάςταςη βλαβών ςε δφο (2) χώρουσ εφημερίων, του 

φορζα ΠΦΥ ΚΥ Κρ. Βρφςησ, αρμοδιότητασ τησ 3ησ ΥΠΕ (Μακεδονίασ), όπωσ αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα Α. 

Θ κατακφρωςθ κα πραγματοποιθκεί ζπειτα από τθ λιψθ τθσ Απόφαςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από τθ 

γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου. Θ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ γίνεται εγγράφωσ προσ 

τον επιλεγζντα ανάδοχο. 

5) ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ 

I. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι δφο (2) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ. 

II. Οι προςφορζσ των ενδιαφερομζνων κα ζχουν ιςχφ τουλάχιςτον ενενιντα (90) θμζρεσ από τθν θμερομθνία 

κατάκεςθσ.  

III. Θ προςφορά κα κατατεκεί ςε δφο αντίτυπα (ΡΩΤΟΤΥΡΟ και ΑΝΤΙΓΑΦΟ). 

IV. Σχετικά με τθν τιμολόγθςθ και τισ πλθρωμζσ των τιμολογίων: τα τιμολόγια κα εκδίδονται ανάλογα με τισ 

δεςμεφςεισ πίςτωςθσ, όπωσ οφείλει να ενθμερωκεί ο ανάδοχοσ από το Λογιςτιριο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Τα 

τιμολόγια κα εκδοκοφν υποχρεωτικά μετά τθν θμερομθνία καταχϊρθςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. Οι 

πλθρωμζσ κα γίνονται  μετά τθν υπογραφι των πιςτοποιθτικϊν ποςοτικισ και ποιοτικισ εκτζλεςθσ των 

εργαςιϊν από τουσ αρμόδιουσ τθσ 3θσ ΥΡΕ. Για τθν πλθρωμι, εκτόσ του τιμολογίου,  απαιτείται θ προςκόμιςθ 

από τον Ανάδοχο των απαιτοφμενων από το Νόμο δικαιολογθτικϊν, που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του 
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άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, (όπωσ φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα), κακϊσ και κάκε άλλου 

δικαιολογθτικοφ που τυχόν κα ηθτθκεί από το Λογιςτιριο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Θ πλθρωμι των τιμολογίων 

κα γίνεται μετά τθ κεϊρθςθ του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ. 

 

        Ο Διοικθτισ τθσ 3θσ ΥΡΕ (Μακεδονίασ) 

 

 

                                                                                                      Δρ. Ραναγιώτθσ Μπογιατηίδθσ 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

ΡΑΑΤΗΜΑ (Α)-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  

ΡΑΑΤΗΜΑ (Β)-ΥΡΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ (Α)-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  

«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΡΟΥ ΑΦΟΑ ΣΤΗΝ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΧΩΟΥΣ 
ΕΦΗΜΕΙΩΝ, ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΡΦΥ ΚΥ Κ. ΒΥΣΗΣ, ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 3ΗΣ ΥΡΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)» 
 

  

1. Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο 
 

 Οι παροφςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ αφοροφν ςτθν προμικεια υλικϊν και τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτο 

υπάρχον κτίριο του Κζντρου Υγείασ Κρφασ Βρφςθσ, για τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν ςε δφο εφθμερία του 

Κζντρου Υγείασ.  

 

Οι εργαςίεσ περιλαμβάνουν: 

 

 τθν αποξιλωςθ λόγω φκοράσ των κυρϊν αλουμινίου 2 wc εφθμερείων. 

 τθν κακαίρεςθ των υπαρχόντων επιτοίχιων (εμβαδό 30,43 τ.μ. περίπου) και επιδαπζδιων (εμβαδό 5,21 τ.μ. 

περίπου) επιςτρϊςεων (πλακιδίων). Τον κακαριςμό από άχρθςτα αντικείμενα, όλων των χϊρων και 

ςυγκζντρωςθ και απομάκρυνςθ των άχρθςτων υλικϊν. Πλα τα άχρθςτα προϊόντα των κακαιρζςεων και τα 

μπάηα κα φορτωκοφν με τον κατάλλθλο και απόλυτα αςφαλι τρόπο και κα μεταφερκοφν με αυτοκίνθτο ςε 

νομίμουσ χϊρουσ απόρριψθσ. 

 τθν προμικεια και τοποκζτθςθ επιτοίχιων πλακιδίων ςτουσ χϊρουσ των δφο wc (εμβαδό 30,43 τ.μ. περίπου). 

Θ επζνδυςθ των εςωτερικϊν τοίχων κα γίνει με πλακίδια GROUP 1, διαςτάςεων επιλογισ τθσ υπθρεςίασ και 

ζωσ του φψουσ των 2,2 μζτρων περίπου. Θ επιλογι των πλακιδίων και οι εργαςίεσ τοποκζτθςθσ κα γίνουν 

ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. Θ τοποκζτθςθ κα γίνει με αρμοφσ 1 mm, πάνω ςτο υφιςτάμενο με 

τθν ανάλογθ τεχνοτροπία εξομάλυνςθσ και διάςτρωςθσ, θ δε επίςτρωςθ κα γίνει με επικόλλθςθ μζςω 

ειδικοφ κονιάματοσ ςυγκόλλθςθσ το πάχοσ τθσ ςτρϊςθσ του οποίου κα πρζπει να είναι κατάλλθλο και για τθν 

εξομάλυνςθ τυχόν ανωμαλιϊν του υφιςτάμενου δαπζδου. Οι επιφάνειεσ τθσ επζνδυςθσ, όταν τελειϊςουν 

όλεσ οι εργαςίεσ, κα πρζπει να είναι τελείωσ επίπεδεσ, κατακόρυφεσ, χωρίσ ανωμαλίεσ και ςπαςίματα, 

αρμοφσ ευκφγραμμουσ οριηόντιουσ και κατακόρυφουσ και με ίδιο πάχοσ. Επίςθσ απαιτείται ο επιμελισ 
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κακαριςμόσ των τελικϊν επιφανειϊν του τοίχου και θ διαμόρφωςθ οπϊν για τθν διζλευςθ υδραυλικϊν 

ςωλθνϊςεων, διακοπτϊν και ρευματοδοτϊν.  

 τθν προμικεια και τοποκζτθςθ επιδαπζδιων πλακιδίων ςτουσ χϊρουσ δφο wc (εμβαδό 5,21 τ.μ. περίπου). 

Επιςτρϊςεισ δαπζδων με κεραμικά πλακίδια 1θσ ποιότθτασ ανυάλωτα, ζγχρωμα, υδατοαπορροφθτικοτθτασ 

ζωσ 0,5%, αντοχισ ςε απότριψθ "GROUP 4", διαςτάςεων επιλογισ τθσ υπθρεςίασ, οποιουδιποτε χρϊματοσ 

και ςχεδίου εφαρμογισ. Στθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνεται θ προμικεια και τοποκζτθςθ των πλακιδίων με 

αρμοφσ 1 ζωσ 2 mm, ςε ςτρϊςθ τςιμεντοκονιάματοσ των 450 kg τςιμζντου, ι με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 12004, ςυμβατι με τθν υπάρχουςα υποδομι, θ πλιρωςθ των αρμϊν με τςιμεντοκονίαμα των 600 kg 

τςιμζντου, μαφρου χρϊματοσ, ι με ειδικό υλικό πλθρϊςεωσ ςυμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο 

επιμελισ κακαριςμόσ τθσ τελικισ επιφανείασ του δαπζδου. Ρλιρωσ περαιωμζνθ εργαςία χάραξθσ 

τοποκζτθςθσ, αρμολόγθςθσ και κακαριςμοφ με τα υλικά πάςθσ φφςεωσ επί τόπου. 

 τθν προμικεια και τοποκζτθςθ δφο εςωτερικϊν κυρϊν, αλουμινίου, μονόφυλλων, ανοιγόμενων, 

διαςτάςεων όμοιων με τισ υφιςτάμενεσ (περίπου 0,70*2,10), για τα δφο wc εφθμερίων. Στθν εργαςία 

περιλαμβάνονται οι χειρολαβζσ, οι κλειδαριζσ, όλα τα υλικά και μικροχλικά και θ παράδοςι τθσ ςε πλιρθ 

λειτουργία. Θ εφαρμογι όλων των υλικϊν και εργαςιϊν κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ 

που αναφζρονται ςτο παρόν τεφχοσ τεχνικισ περιγραφισ εργαςιϊν και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ 

Υπθρεςίασ.  

 τθν προμικεια των υλικϊν και τισ εργαςίεσ χρωματιςμϊν που κα γίνουν ςτισ εςωτερικζσ τοιχοποιιϊν των 

χϊρων των δφο εφθμερίων (περιλαμβάνονται και τα wc των εφθμερείων) (εμβαδό 80,00 τ.μ. περίπου). Στθν 

εργαςία περιλαμβάνονται θ προετοιμαςία των επιχριςμζνων επιφανειϊν τοίχων για χρωματιςμοφσ και 

ςυγκεκριμζνα εργαςίεσ αποκατάςταςθσ τθσ επιφανείασ του επιχρίςματοσ, αφαίρεςθ του παλιοφ ςοβά, 

κακαριςμόσ και ςπατουλάριςμα όπου κρίνεται απαραίτθτο, αςτάρωμα με κατάλλθλο υλικό βάςεωσ 

ακρυλικισ ρθτίνθσ, διαλφτου, ι ακρυλικοφ μικρομοριακοφ υλικοφ βάςεωσ νεροφ, με αντοχι ςτα αλκάλια και 

ο χρωματιςμόσ με διπλι ςτρϊςθ πλαςτικοφ οικολογικοφ χρϊματοσ, με τθν απαιτοφμενθ προπαραςκευι και 

απόξεςθ ποςοςτοφ ζωσ 15% τθσ επιφάνειασ των παλαιϊν χρωμάτων. Στθν εργαςία περιλαμβάνονται όλα τα 

υλικά και μικροχλικά επί τόπου. Θ εργαςία και θ επιλογι των χρωματιςμϊν κα γίνει ςφμφωνα με τισ 

υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ.  

 τθν προμικεια των υλικϊν και τισ εργαςίεσ χρωματιςμϊν οροφϊν ςτο ςφνολο των χϊρων που αναλυτικά 

αναφζρονται παραπάνω (εμβαδό 45,00 τ.μ. περίπου). Υδροχρωματιςμοί αςβζςτου παλαιϊν 

υδροχρωματιςμζνων επιφανειϊν, με ψεκαςτιρα ι χρωςτιρα, με ςποραδικζσ επιςκευζσ τθσ επιφάνειασ, με 

επιςκευζσ τθσ επιφάνειασ ςε ποςοςτό 5 - 15%. Στθν εργαςία περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροχλικά 

επί τόπου. Θ εργαςία και θ επιλογι των χρωματιςμϊν κα γίνει ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. 

 Τθν προμικεια και τοποκζτθςθ περςιδϊν αλουμινίου ςτουσ δφο χϊρουσ των εφθμερίων. Ρροπετάςματα 

περςιδωτά (VENETIAN BLINDS) με περςίδεσ αλουμινίου που φζρουν  πλαςτικι επζνδυςθ, οποιαςδιποτε 

αποχρϊςεωσ, με τα κορδόνια, τισ τροχαλίεσ και όλα τα εξαρτιματα ςτερεϊςεωσ, χειριςμοφ και λειτουργίασ 

πλιρωσ τοποκετθμζνα (εμβαδό 8,50 τ.μ. περίπου).  

 

Πλεσ οι επιλογζσ αποχρώςεων κάκε χρωματιςμοφ επιφανειών κα γίνονται κατόπιν ςυνεννόθςθσ και 

υποδείξεωσ τθσ Υπθρεςίασ. 

 

 Αποξθλϊςεισ των ειδϊν υγιεινισ που προβλζπεται να αντικαταςτακοφν (ζπειτα από υπόδειξθ και τθσ 

επίβλεψθσ), ορατϊν και αφανϊν δικτφων φδρευςθσ και λοιποφ άχρθςτου αποχετευτικοφ εξοπλιςμοφ 

(ςωλθνϊςεισ, υδραυλικοί υποδοχείσ των WC, λεκάνεσ, νιπτιρεσ, καηανάκια, εξαρτιματα), με ιδιαίτερθ 

προςοχι. Πλα τα άχρθςτα προϊόντα των κακαιρζςεων και τα μπάηα κα φορτωκοφν με τον κατάλλθλο και 

απόλυτα αςφαλι τρόπο και κα μεταφερκοφν με αυτοκίνθτο ςε νομίμουσ χϊρουσ απόρριψθσ. 

 Τοποκζτθςθ ειδϊν υγιεινισ, κρουνοποϊίασ & αξεςουάρ μετά των εξαρτθμάτων τουσ πλιρωσ ςυνδεδεμζνα 

και ζτοιμα για λειτουργία, ςφμφωνα με τα ςχζδια και τισ εντολζσ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ.  

 Ριο ςυγκεκριμζνα κα εγκαταςτακοφν:  
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Στα WC των δφο εφθμερίων, κα αντικαταςτακοφν τα ιδθ υπάρχοντα και κα τοποκετθκοφν νζα είδθ υγιεινισ - 

κρουνοποιίασ και αξεςουάρ τα οποία κα υποδειχτοφν από τον Επιβλζποντα και τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία.  

Επιπλζον  λεκάνθ καταιονθτιρα και μπαταρία λουτροφ αναμεικτικι. 

Τα είδθ υγιεινισ (λεκάνεσ, καηανάκια, νιπτιρεσ και λεκάνεσ καταιονθτιρων)  κα είναι από λευκι πορςελάνθ και 

οι κρουνοί κα είναι ορειχάλκινοι επιχρωμιωμζνοι. Οι ςυνδζςεισ των ςωλθνϊςεων νεροφ χριςθσ προσ τουσ 

κρουνοφσ ι μπαταριζσ κα γίνονται με παρεμβολι εφκαμπτων ςωλινων και γωνιακοφσ διακόπτεσ.  

1. Μπαταρία Νιπτιρα και Μπαταρία Λουτροφ - αναμικτιρεσ κερμοφ ψυχροφ φδατοσ 

 Θα είναι ορειχάλκινοσ επιχρωμιωμζνοσ, κατάλλθλοσ για τοποκζτθςθ πάνω ςτον νιπτιρα ι επίτοιχοσ 

για μπάνιο, με τθ ςφνδεςι του προσ τα δίκτυα κερμοφ - ψυχροφ νεροφ μζςω γωνιακϊν διακοπτϊν 

χρωμζ και τεμαχίων κατάλλθλου μικουσ εφκαμπτων ςωλινων χρωμζ που φζρουν ςτα άκρα τουσ 

χρωμζ "ρακόρ" προςαρμογισ με τον αναμικτιρα και τον γωνιακό διακόπτθ, πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ 

και λειτουργίασ του. Τοποκζτθςθ ςε χϊρουσ που κα υποδειχκοφν από τον Επιβλζποντα και τθν 

Διευκφνουςα Υπθρεςία. 

2. Νιπτιρεσ 

 Οι νιπτιρεσ κα είναι λευκοί από πορςελάνθ και κα ζχουν οβάλ ςχιμα και κα είναι κατάλλθλοι για 

υποκακιμενθ τοποκζτθςθ, διαςτάςεων 50Χ60cm, με κολϊνα και με ςιφϊνι χρωμζ Φ 1 1/4 ins, 

βαλβίδα χρωμζ ελεγχόμενθ από ειδικό μοχλό, ςτθρίγματα, ςωλινεσ, ρακόρ και γενικά  πλιρωσ 

εξοπλιςμζνου. Ρεριλαμβάνονται επίςθσ όλα τα μικροχλικά (μολυβδόκολλα, τςιμζντο κ.λ.π.), κάκε 

υλικό ςτερζωςθσ, ςυγκόλλθςθσ, ςφνδεςθσ με τουσ ςωλινεσ πλφςεωσ και αποχζτευςθσ για τθν πλιρθ 

λειτουργία κάκε νιπτιρα χωριςτά. Θα ςυνοδεφονται από: 

 - Χυτοςιδθρζνια ςτθρίγματα για επίτοιχθ τοποκζτθςθ. 

 - Βαλβίδα εκκενϊςεωσ πλιρθ με τάπα και αλυςίδα ι μοχλό χειριςμοφ τθσ, επιχρωμιωμζνθ. 

 - Οι διαςτάςεισ του ςτρεφόμενου ράμφουσ του αναμικτιρα πρζπει να είναι αντίςτοιχεσ με τισ 

διαςτάςεισ του νιπτιρα που εξυπθρετεί. 

 Τοποκζτθςθ ςτουσ χϊρουσ που κα υποδειχκοφν από τον Επιβλζποντα και τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία. 

3. Χαρτοκικεσ Λεκανϊν 

 Οι χαρτοκικεσ χαρτιοφ υγείασ κα είναι επιχρωμιωμζνεσ με καπάκι για τοποκζτθςθ ςε τοίχο. 

4. Κακρζπτεσ 

 Οι κακρζπτεσ των νιπτιρων κα είναι “μπιηουτζ" πάχουσ τουλάχιςτον 4mm και διαςτάςεων 

τουλάχιςτον 50x70cm. Θ ςτερζωςθ των κακρεπτϊν κα γίνει με τθν βοικεια 4 κοχλιϊν με 

επινικελωμζνεσ κεφαλζσ. Θα δοκεί δείγμα προσ ζγκριςθ ςτθν επίβλεψθ του ζργου. 

 Τοποκζτθςθ ςτουσ  χϊρουσ που κα υποδειχκοφν από τον Επιβλζποντα και τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία.    

5. Εταηζρα νιπτιρα πλιρθσ Ρορςελάνθσ μικουσ 0,60 cm 

 Τοποκζτθςθ ςτουσ  χϊρουσ που κα υποδειχκοφν από τον Επιβλζποντα και τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία.  

6. Λεκάνθ Αποχωρθτθρίου από πορςελάνθ κακιμενου τφπου μαηί με κάκιςμα λεκάνθσ με κάλυμμα 

χρϊματοσ λευκοφ από ενιςχυμζνθ πλαςτικι φλθ, άκραυςτο φαρδφ.  

7. Λεκάνθ Καταιονθτιρα από πορςελάνθ τετράγωνθ ι θμικυκλικι κατάλλθλων διαςτάςεων βάςει των 

ςχεδίων.  

8. Καηανάκι χαμθλισ πιζςεωσ πορςελάνθσ πατθτό, περιεκτικότθτασ 10 lt, με δφο κουμπιά για τθν 

εκκζνωςθ (μερικι ι ολικι), πλιρεσ με τον πλαςτικό πλωτιρα, τα ρακόρ ςτομίων, κλπ. Επίςθσ όλα τα 

μικροχλικά (μολυβδόκολλα, τςιμζντο κ.λ.π.), κάκε υλικό ςτερζωςθσ, ςυγκόλλθςθσ, ςφνδεςθσ με τουσ 

ςωλινεσ πλφςεωσ και αποχζτευςθσ  για τθν πλιρθ λειτουργία κάκε λεκάνθσ χωριςτά αλλά και όλου 

του ςυγκροτιματοσ.  

9. Εργαςίεσ τροποποίθςθσ των δικτφων (φδρευςθσ, κζρμανςθσ, αποχζτευςθσ) ϊςτε τα δίκτυα να 

λειτουργοφν απρόςκοπτα χωρίσ προβλιματα με τισ νζεσ προςκικεσ.  Θα  τοποκετθκοφν τα 

απαραίτθτα μζτρα ςωλινα φδρευςθσ, πλαςτικι κερμοκολλθτικι τφπου PP-R, κατάλλθλθ για πόςιμο 

νερό, διαςτάςεων 20x3,4mm για τθν όδευςθ των ΗΝΧ από τον ταχυκερμοςίφωνα  προσ όλεσ τισ λιψεισ  

ΗΝΧ των αναμεικτιρων των WC των εφθμερείων  κακϊσ και θ αντικατάςταςθ του δικτφου φδρευςθσ 
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εντόσ των χϊρων των WC των εφθμερείων.  Επίςθσ, αφορά και τισ εργαςίεσ ςφνδεςθσ του 

ταχυκερμοςίφωνα.  

 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ μίασ (1) κλιματιςτικισ μονάδασ, ιςχφοσ 12.000 Btu/h, τφπου split unit, 

τεχνολογίασ inverter & ενεργειακισ κλάςθσ τουλάχιςτον Α++,  θ προμικεια τθσ οποίασ είναι ευκφνθ του 

Αναδόχου. Θ νζα κλιματιςτικι μονάδα κα πρζπει να διακζτει εγγφθςθ για τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ.  Στθν τιμι 

ςυμπεριλαμβάνονται θ εργαςία, τα υλικά και μικροχλικά για τθν με κάκε κατάλλθλο τρόπο ςτιριξθ τθσ 

εςωτερικισ και εξωτερικισ ςυςκευισ, θ ςφνδεςθ εςωτερικισ και εξωτερικισ ςυςκευισ, θ αποςφνδεςθ - 

αποξιλωςθ τθσ υπάρχουςασ μονάδασ εάν υπάρχει ςτο ςθμείο εγκατάςταςθσ τθσ καινοφργιασ, θ αποχζτευςθ 

εςωτερικισ και εξωτερικισ ςυςκευισ, θ ςυμπλιρωςθ οικολογικοφ ψυκτικοφ μζςου, θ εγκατάςταςθ τθσ 

απαραίτθτθσ θλεκτρικισ παροχισ προσ τθν κλιματιςτικι μονάδα με καλϊδιο ΝΥΜ 3x2,5mm2 από τον 

πλθςιζςτερο κατάλλθλο θλεκτρικό πίνακα και ςφνδεςθ ςε αυτόν με ανεξάρτθτθ αςφάλεια 16Α, με ςκοπό τθν 

παράδοςθ τθσ κλιματιςτικισ μονάδασ ςε πλιρθ και κανονικι λειτουργία. Ειδικότερα κα καταςκευαςτεί εκ 

νζου το δίκτυο των ψυκτικϊν ςωλθνϊςεων, των θλεκτρικϊν παροχϊν, του αυτοματιςμοφ και τθσ 

αποχζτευςθσ ςυμπυκνωμάτων.  

 Ο χϊροσ τοποκζτθςθσ τθσ κλιματιςτικισ μονάδασ κα είναι ςτο εφθμερείο Χ2 ςφμφωνα με τα ςχζδια, τα 

οποία όμωσ κα επικαιροποιθκοφν και κατά τθν φάςθ εκτζλεςθσ του ζργου από τον επιβλζποντα του ζργου 

και τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία.  

 Οι υδραυλικζσ εργαςίεσ κα  γίνουν από αδειοφχο ψυκτικό ενϊ οι  θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ από  αδειοφχο 

θλεκτρολόγο.  

 Ρρομικεια και τοποκζτθςθ δφο  ταχυκερμοςίφωνων, με θλεκτρικι αντίςταςθ 4kW ι αντίςτοιχθ, για τθν 

παραγωγι ηεςτϊν νερϊν χριςθσ (ΗΝΧ) ςτα δφο εφθμερία. Ρεριλαμβάνονται και οι εργαςίεσ ςφνδεςθσ τουσ 

με καλϊδιο 3Χ4τχ και αςφάλειεσ 20Α με τον κοντινότερο θλεκτρολογικό πίνακα.   

 Τθν προμικεια και τοποκζτθςθ 4 φωτιςτικϊν ςωμάτων LED ςτεγαςμζνων χωρϊν (600Χ600), οροφισ θ́ 

ψευδοροφισ θ́ αναρτθμζνο, προςταςίασ IP20, τφπου ultra slim οι προδιαγραφζσ των οποίων περιγράφονται. 

Αντικακιςτά λαμπτιρεσ Φκοριςμοφ 60cm 4x18 Watt. Τεχνικά Χαρακτθριςτικά Ιςχφσ: 48 Watt Φωτεινότθτα: 

4880 Lumen Dimming: Πχι Τφποσ χρϊματοσ: Φυςικό Λευκό 4500 Κelvin Διάρκειασ ηωισ: > 30.000 ϊρεσ 

Εγγφθςθ: 2 Χρόνια Άμεςθσ Αντικατάςταςθσ Ριςτοποιθτικά: CE, ROHS και EMC.  Μικοσ: 595mm Ρλάτοσ: 

595mm Στθν τιμι περιλαμβάνονται τα φωτιςτικά ςϊματα, οι λαμπτιρεσ, το καλϊδιο τροφοδοςίασ, 

θλεκτρολογικό κανάλι, υλικά, μικροχλικά κακϊσ και θ εργαςία πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ, με ςκοπό τθν 

παράδοςθ των φωτιςτικϊν ςωμάτων ζτοιμων προσ χριςθ. Στο εφθμερείο Χ2.2 ςυνολικά 2 Φ.Σ. και ςτο 

εφθμερείο Χ3.2 ςυνολικά 2 Φ.Σ.  

 Ρρομικεια / αντικατάςταςθ ςυνολικά 4 ρευματοδοτϊν, δθλαδι  ρευματοδότθσ χωνευτόσ, ςε κανάλι ι 

επίτοιχοσ ι ςτεγανόσ ι ςε κυτίο καναλιοφ ι ςε ενδοδαπζδιο κυτίο, SCHUKO, εντάςεωσ 16Α. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ –  

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
Οι διαςτάςεισ είναι προςεγγιςτικζσ και γι’ αυτό απαιτείται από τουσ ενδιαφερόμενουσ να επιςκεφτοφν το 

κτίριο και να κάνουν ακριβείσ μετριςεισ. 

 Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να βεβαιϊςουν εγγράφωσ με Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι: 

α) ζχουν επιςκεφκεί το κτίριο, ζχουν κάνει ακριβείσ μετριςεισ και ότι ζχουν πλιρθ γνϊςθ τθσ υφιςτάμενθσ 

κατάςταςθσ, των εργαςιϊν και των επί τόπου ςυνκθκϊν λειτουργίασ, 

β) ζλαβαν γνϊςθ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και τισ αποδζχονται ανεπιφφλακτα, 

γ) διακζτουν το απαιτοφμενο ζμπειρο προςωπικό και τον απαραίτθτο τεχνολογικό εξοπλιςμό για τθν 

εκτζλεςθ τθσ προμικειασ και των απαραίτθτων εργαςιϊν, 

δ) αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να προςκομίςουν κάκε ςχετικό δικαιολογθτικό ι τεχνικό φυλλάδιο υλικοφ 

εφόςον τουσ ηθτθκεί. 

Πλα τα παραπάνω κα γίνουν όπωσ αποτυπϊνονται ςτα επιςυναπτόμενα αρχιτεκτονικά ςχζδια και 

προβλζπονται ςτισ παροφςεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και περιγραφζσ και ςφμφωνα με τισ εντολζσ τθσ 

Υπθρεςίασ. 

 Κατά τισ ανακαινιςτικζσ εργαςίεσ κα λαμβάνεται πάντοτε ιδιαίτερθ πρόνοια για τθν αςφαλι και απρόςκοπτθ 

λειτουργία των ςυςτεγαηόμενων δομϊν κτιρίου. Οι εργαςίεσ κα γίνονται κάκε φορά ςε αυτοτελι λειτουργικά 

τμιματα, ϊςτε να είναι δυνατι θ λειτουργία των υπολοίπων τμθμάτων χωρίσ προβλιματα. Ομάδεσ εργαςιϊν 

κυρίωσ που προκαλοφν ιδιαίτερθ όχλθςθ κα προγραμματίηονται ςε ϊρεσ και μζρεσ μειωμζνθσ κίνθςθσ των 

χρθςτϊν του κτιρίου. 

Κάκε χϊροσ ςτον οποίο προβλζπονται εργαςίεσ κα απομονϊνεται με κατάλλθλα προςωρινά πετάςματα ι 

οποιονδιποτε άλλον κατάλλθλο τρόπο και με επαρκι ςιμανςθ, ϊςτε να μθ γίνεται ςφγχυςθ, να μθν 

ειςζρχονται επιςκζπτεσ ςτο ςυγκεκριμζνο τμιμα και να μθ ςυγκροφονται οι κινιςεισ των χρθςτϊν του κτιρίου 

με αυτζσ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ των εργαςιϊν ανακαίνιςθσ. 

Θ τιμι τθσ οικονομικισ προςφοράσ των ςυμμετεχόντων κα περιλαμβάνει τθν αξία των υλικϊν και τθσ εργαςίασ 

για τθν παράδοςθ των χϊρων ζτοιμων προσ χριςθ, κακϊσ και κάκε εργαςία που δεν κατονομάηεται ρθτά αλλά 

είναι απαραίτθτθ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ καταςκευι. 

Οι εργαςίεσ που κα εκτελεςτοφν και περιγράφονται παραπάνω, αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τθσ 

Υπθρεςίασ. Τα υπάρχοντα δομικά ςτοιχεία του κτιρίου (κολόνεσ, τοιχία, κ.λπ.) αποτελοφν ςτακερά ςθμεία 

αναφοράσ για τθ χάραξθ των χϊρων και είναι δυνατι μικρι απόκλιςθ από τισ αναγραφόμενεσ, ςτθν περιγραφι 

και ςτα αντίςτοιχα ςχζδια, διαςτάςεισ. 

 

Τζλοσ, κάκε καταςκευαςτισ ζχει τθν υποχρζωςθ: 

 

Να προγραμματίςει τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κατόπιν ςυνεννοιςεωσ και με τθν ζγκριςθ τθσ υπθρεςίασ και 

του υπεφκυνου κτιρίου που κα κακοριςτεί για αυτό το λόγο. 

Να μετακινεί και να επαναφζρει ςτθν κζςθ τουσ είδθ εξοπλιςμοφ, εντόσ και εκτόσ του κτιρίου, εφόςον αυτό 

απαιτείται για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν που ζχει αναλάβει. Να εξαςφαλίηεται θ αςφάλεια ςτοιχείων του 

κτιρίου και περιμετρικά αυτοφ. Να φροντίηει για τθ μεταφορά των μπαηϊν αυκθμερόν και με δικι του μζριμνα 

και ζξοδα ϊςτε οι χϊροι να παραδίδονται ζτοιμοι προσ χριςθ τθν επομζνθ μζρα τθσ λειτουργίασ τουσ. 

Να χρθςιμοποιεί υλικά ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ο δε τρόποσ ςυναρμολόγθςθσ και τοποκζτθςθσ 

των υλικϊν ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ τεχνικισ από ειδικευμζνο ςε εργαςίεσ ανάλογεσ 

προςωπικό, αςφαλιςμζνο κατάλλθλα. 

Να λαμβάνει τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ και είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ ποινικά και αςτικά για τθν 

αςφάλεια των χρθςιμοποιουμζνων μζςων και των εκτελουμζνων εργαςιϊν, κακϊσ επίςθσ για κάκε δυςτφχθμα, 

φκορά ι ηθμιά, θ οποία κα ςυμβεί κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν ςτον ίδιο ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, εξ' 
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αιτίασ του ι από απειρία ι αμζλεια δικι του ι των μελϊν του προςωπικοφ του ι κατά τφχθ. Είναι επίςθσ 

υπεφκυνοσ αςτικά και για εργατικά ατυχιματα εφόςον ο ατυχιςασ δεν είναι αςφαλιςμζνοσ ςτο Ι.Κ.Α. ι ςε άλλο 

αςφαλιςτικό ταμείο. 

Να αποκακιςτά πλιρωσ και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ κάκε φκορά ι ηθμιά που 

κα γίνει με υπαιτιότθτα δικι του ι των υπαλλιλων του πάνω ςε οποιοδιποτε ςτοιχείο του κτιρίου (π.χ. 

λερϊματα χρωμάτων ςτουσ τοίχουσ, φκορζσ, κλπ) ι ςε κτίρια τρίτων και κοινοχριςτων χϊρων, με δικι του 

επιβάρυνςθ. Επιςθμαίνεται ότι εκτόσ από τισ προβλεπόμενεσ από τθν ιςχφουςα νομοκεςία κυρϊςεισ, ο 

καταςκευαςτισ κα βαρφνεται για κάκε ηθμία που τυχόν κα προκφψει από τθ μθ εκτζλεςθ ι κακι εκτζλεςθ κατά 

τισ εργαςίεσ και είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τυχόν νζα βλάβθ, ςε περίπτωςθ που οφείλεται ςε δικιά 

του υπαιτιότθτα, ςχετικι με τθν επιςυναπτόμενθ προςφορά του.  

Οι θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ κα γίνουν απαραιτιτωσ από αδειοφχο θλεκτρολόγο εγκαταςτάτθ.  
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ΡΑΑΤΗΜΑ(Β)-ΥΡΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Α. ΥΡΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΜΗ ΣΥΝ∆ΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
 

 

ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 

1599/1986) 

 

ΡΟΣ(1): 3θ ΥΡΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 

Ο – Θ Πνομα: 
 

Επϊνυμο: 
 

Πνομα και Επϊνυμο Ρατζρα: 
 

Πνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ: 
 

Θμερομθνία γζννθςθσ(2): 
 

Τόποσ Γζννθςθσ: 
 

Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ: 
 

Τθλ: 
 

Τόποσ Κατοικίασ: 
 

Οδόσ: 
 

Αρικ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τθλεομοιοτφπου (Fax): 
 

Δ/νςθ Θλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): 
 

Στο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ μασ ςτθν πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ με αντικείμενο τθν ανάκεςθ τθσ προμικειασ και τοποκζτθςθσ υλικϊν που 

αφορά ςτθν αποκατάςταςθ βλαβϊν ςε δφο (2) χϊρουσ εφθμερίων, του φορζα ΡΦΥ ΚΥ Κρ. Βρφςθσ, αρμοδιότθτασ τθσ 3θσ ΥΡΕ (Μακεδονίασ), 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: 

• Δεν ζχει εκδοκεί εισ βάροσ μου αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ 

Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), 

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-

πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 

31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, 

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ 

απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 

3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 

ε) 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 Συμβουλίου 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), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 

15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

• Δεν τελϊ υπό πτϊχευςθ, δεν ζχω υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ, δεν τελϊ υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από 

εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι δεν ζχω υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι δεν ζχω αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του 

δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ 

διατάξεισνόμου. 

• Δεν ζχω ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016. 

• Δεν ζχω ςυνάψει ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ. 

• Δεν ςυντρζχει καμία από τισ καταςτάςεισ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, λόγω τθσ ςυμμετοχισ μου ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά 

το οριηόμενα ςτα άρκρα 24 του ν.4412/2016. 
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• Δεν ζχω παράςχει ο ίδιοσ, ι ςυνδεδεμζνθ με εμζνα επιχείρθςθ ςυμβουλζσ ςτθν 3θ ΥΡΕ Μακεδονίασ ι ζχω με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ –*πλθν αυτϊν που ζχουν δθμοςίωσ γνωςτοποιθκεί εντόσ του πλαιςίου του άρκρου 46 

του ν. 4412/2016+- κατά το οριηόμενα ςτα άρκρα 48 του ν.4412/2016. 

Δενζχωεπιδείξειςοβαριιεπαναλαμβανόμενθπλθμμζλειακατάτθνεκτζλεςθουςιϊδουσαπαίτθςθσςτοπλαίςιοπροθγοφμενθσδθμοςιάσςφμβαςθσ

, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία 

τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ. 

• Δεν ζχω κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ 

των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ και δεν ζχω αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 

• Δεν ζχω επιχειριςει να επθρεάςω με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςω εμπιςτευτικζσ 

πλθροφορίεσ που ενδζχεται να μου αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχω εξ αμελείασ 

παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 

ανάκεςθ. 

• Δεν ζχω διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβάλω τθν ακεραιότθτα μου, για το οποίο μου επιβλικθκε ποινι 

που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. 

• Δεν υφίςτανται νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ μου και δεν μου ζχει επιβλθκεί θ ποινι του αποκλειςμοφ από 

διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ Υπουργικι απόφαςθ, θ οποία βρίςκεται ςε ιςχφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν.4412/2016. 

• Οι αςφαλιςτικοί φορείσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ τόςο των διαχειριςτϊν όςο και των εργαηομζνων τθσ επιχείρθςθσ μου είναι: 

………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………  ………………………………………………. 

 

• Δεν ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ τθσ επιχείρθςθσ μου, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για 

παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ 

εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι 

ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ 

εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό 

ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ 

• Είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 75 τουΝ.4412/2016 

• Ραραιτοφμαι από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Υπθρεςίασ για αναβολι, ματαίωςθ ι ακφρωςθ του 
Διαγωνιςμοφ 

• Δεν κα ενεργιςω ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ εφόςον επιλεγϊ. 

• Λαμβάνω τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξω τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ τζτοιεσ. 

• Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεςμεφομαι για τθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονιςμοφ (ΕΕ) του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 21θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ 

των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα 

 
 
 
                     Θμερομθνία: 
 

 
Ο/Θ Δθλ. 

 
 

(Υπογραφι-Σφραγίδα) 
 
 
 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ. 

 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ. 

 
(3) «Πποιοσ 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 10ετϊν. 

 
(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα. 
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Β. ΥΡΕΥΘΥΝΘ ∆ΘΛΩΣΘ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΟΥΣ ΤΘΣ 
ΡΟΣΚΛΘΣΘΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ 
 

 

ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ 
(άρθρο 8 

Ν.1599/1

986) 

 
Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων 

υπηρεζιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΡΟΣ(1): 3θ ΥΡΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 

Ο – Θ Πνομα: 
 

Επϊνυμο: 
 

Πνομα και Επϊνυμο Ρατζρα: 
 

Πνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ: 
 

Θμερομθνία γζννθςθσ(2): 
 

Τόποσ Γζννθςθσ: 
 

Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ: 
 

Τθλ: 
 

Τόποσ Κατοικίασ: 
 

Οδόσ: 
 

Αρικ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τθλεομοιοτφπου (Fax): 
 

Δ/νςθ Θλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): 
 

 

Στο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ μου ςτθν πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ με αντικείμενο τθν προμικεια και τοποκζτθςθ 

υλικϊν που αφορά ςτθν αποκατάςταςθ βλαβϊν ςε δφο (2) χϊρουσ εφθμερίων, του φορζα ΡΦΥ ΚΥ Κρ. Βρφςθσ, 

αρμοδιότθτασ τθσ 3θσ ΥΡΕ (Μακεδονίασ), 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: 

 

• Ζλαβα γνϊςθ του κειμζνου τθσ πρόςκλθςθσ Ενδιαφζροντοσ  και ςυμφωνϊ απόλυτα με τουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ αυτισ. 

 
• Ρλθρϊ όλα τα κριτιρια επιλογισ, ζτςι όπωσ ζχουν κακοριςτεί ςτθν πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ, ςφμφωνα με το 

άρκρο 75 του Ν4412/2016. 
 

• Τα  προςφερόμενα υλικά κακϊσ και οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ κα πλθροφν όλουσ τουσ όρουσ τθσ Ρρόςκλθςθσ 
Ενδιαφζροντοσ. 

 

• Διακζτω το απαιτοφμενο ζμπειρο προςωπικό και τον τεχνολογικό εξοπλιςμό για τθν παροχι των υπθρεςιϊν τθσ 
ςφμβαςθσ. 

 

Θμερομθνία: 
Ο/Θ Δθλ. 

 

 
(Υπογραφι-Σφραγίδα) 

 

 
1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που απευκφνεται θ αίτθςθ. 

2)  Αναγράφεται ολογράφωσ. 

 
3) «Πποιοσ 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 10ετϊν. 

 
4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν 

δθλοφςα. 
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