
 
 

  

 

 

                                
                                                                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

                                                                                 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

                                                           3θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ  ΡΕΙΦΕΕΙΑ  (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 

 

 

                                                                    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ 

                                                               ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ  

 

 

Ρλθροφορίεσ: Βαςίλογλου Στζλλα 
Τθλζφωνο: 2310 005859 
E-mail        :pedy.paraggelies@3ype.gr 
 
 

 

ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

                                         ΑΔΑΜ: 

                                         ΑΔΑ: 

                                        Θεςςαλονίκθ,      25/10/2022 

                                       Αρικμ. Ρρωτ. 51125 
 

 

ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΡΟΥ ΑΦΟΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΦΩΣΗ ΧΩΟΥ, ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ WC ΑΜΕΑ, ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΑΣΤΗΙΟ, ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΡΦΥ ΚΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  
ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 3θσ ΥΡΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ). 
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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                   4.950,00€ 5.750,00€ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΗ ΜΕ ΦΡΑ                        6.138.00€ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΡΑΝΗ  ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΧΩΙΣ ΦΡΑ  3.600,00€),  (ΣΥΜΡ/ΝΟΥ ΦΡΑ 4.464,00€) 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΡΑΝΗ  ΕΓΑΣΙΑΣ            (ΧΩΙΣ ΦΡΑ 1.350,00€), (ΣΥΜΡ/ΝΟΥ ΦΡΑ 1.674,00€) 

 
 

 

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 

Χϊρα 
 ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ NUTS 
 EL522 

Είδοσ φορζα 
 ΝΡΔΔ 

Κφρια δραςτθριότθτα 
 Υγεία 

Τθλζφωνο 
 2313320500 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL) 
 
 
 
 

www.3ype.gr 
 
 
 

 

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

1. Σου Ν.3329/2005 (81/Αϋ/2005) «Περί Εκνικοφ υςτιματοσ Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και 

λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

2. Σου Ν.3580/2007 (134/Αϋ/2007) «Προμικειεσ Φορζων εποπτευομζνων από το Τπουργείο Τγείασ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

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

4. ΣουΝ.4013/2011 (204/Αϋ/2011) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων», όπωσ 

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

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

ιματα- Μεςίτεσ Ακινιτων- Ρφκμιςθ Θεμάτων ναυτιλίασ, λιμζνων και αλιείασ και άλλεσ διατάξεισ», 

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

6. Σου Ν.4238/2014 (38/Αϋ/2014) «Πρωτοβάκμιο Εκνικό Δίκτυο Τγείασ (Π.Ε.Δ.Τ.), αλλαγι ςκοποφ 

Ε.Ο.Π.Τ.Τ. και λοιπζσ διατάξεισ». 

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

Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα – Σροποποίθςθ Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Αϋ 161) 

και λοιπζσ ρυκμίςεισ». 

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

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

9. Σου N.4412/2016 (47/Αϋ/2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 

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

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

κανονιςτικϊν εμποδίων ςτον ανταγωνιςμό και λοιπζσ διατάξεισ. 

11. Σου Ν.4486/2017 (115/Αϋ/2017) «Μεταρρφκμιςθ τθσ Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Τγείασ  επείγουςεσ 

ρυκμίςεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου Τγείασ και άλλεσ διατάξεισ». 
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12. Σον 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 Προςταςία Δεδομζνων). 

13. Σισ διατάξεισ του άρκρου 41 τθσ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (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. Σισ υπ’ αρικμ α) 46126/29.09.2022 (ΑΔΑ: 975ΔΟΕΡ-0ΣΨ) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ ςυνολικοφ 

ποςοφ 4.464,00€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ) που αφορά τισ ανωτζρω προμικειεσ και β) 46125/29.09.2022 (ΑΔΑ: 

9ΜΔΒΟΕΡ-Ε12) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 1.674,00€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ) που 

αφορά τισ ανωτζρω εργαςίεσ. 

2. Σθν υπϋ αρικμ. 2150/19.10.2022 (ΑΔΑ: 9ΘΩ0ΟΕΡ-ΘΗΨ) Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ 3θσ Τ.ΠΕ. με τθν 

οποία εγκρίκθκε θ διενζργεια διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ με πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ για τθν 

προμικεια και τοποκζτθςθ υλικϊν που αφορά ςτθν αναδιαμόρφωςθ χϊρου, για τθν δθμιουργία WC 

AMEA, ςτο Ακτινολογικό Εργαςτιριο, του φορζα ΠΦΤ ΚΤ Θεςςαλονίκθσ, αρμοδιότθτασ τθσ 3θσ ΤΠΕ 

(Μακεδονίασ). 

2) ΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΕΝΙΚΑ 

Η Διοίκθςθ τθσ 3θσ Τγειονομικισ Περιφζρειασ Μακεδονίασ, προκειμζνου να προχωριςει ςτθν ανάκεςθ τθσ 

προμικειασ και τοποκζτθςθσ υλικϊν που αφορά ςτθν αναδιαμόρφωςθ χϊρου, για τθν δθμιουργία WC AMEA, ςτο 

Ακτινολογικό Εργαςτιριο, του φορζα ΡΦΥ ΚΥ Θεςςαλονίκθσ, 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 Τγειονομικισ Περιφζρειασ (Μακεδονίασ), 

Αριςτοτζλουσ 16, 54623 Θεςςαλονίκθ. 

Η 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) 46126/29.09.2022 (ΑΔΑ: 975ΔΟΡΕΠ-0Ψ) Απόφαςθ 

Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ, που αφορά τισ ανωτζρω προμικειεσ και β) 46125/29.09.2022 (ΑΔΑ: 9ΜΔΒΟΡΕΠ-Ε12) 

Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ 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 αναδιαμόρφωςη 

χώρου, για την δημιουργία WC AMEA, ςτο Ακτινολογικό Εργαςτήριο, του φορζα ΠΦΥ ΚΥ Θεςςαλονίκησ, 

αρμοδιότητασ τησ 3ησ ΥΠΕ (Μακεδονίασ)» 

Στθν παρακάτω διεφκυνςθ: 

 Γραφείο  Ρρωτοκόλλου,  3οσ όροφοσ 

Διοίκθςθ τθσ 3θσ Υγειονομικισ Ρεριφζρειασ 

 Αριςτοτζλουσ 16, ΤΚ54623, Θεςςαλονίκθ. 

 

Ημερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν: Μζρα   Ραραςκευι                             04/11/2022   και ϊρα 14:30μμ 
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Εμπρόκεςμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που κα ζχουν περιζλκει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι μζχρι τθν παραπάνω 

θμερομθνία και ϊρα. Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, είναι 

εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι χωρίσ να αποςφραγιςτοφν. 

3) ΣΥΝΤΑΞΗ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Α) ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΜΕΑ 

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. 

Η 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.  Πιςτοποιθτικό 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 ΓΕΜΗ) προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ 

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

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

εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.. 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 δθλϊςεισ τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 (βλ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 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». 
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Διευκρινίηεται ότι: 

 Οι απαιτοφμενεσ  υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υπογράφονται, επί εταιριϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.) και 

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 υμβουλίου τθσ Εταιρίασ. 

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

όλων των διαχειριςτϊν των Ε.Π.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) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

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

και τοποκζτθςθσ υλικϊν που αφορά ςτθν αναδιαμόρφωςθ χϊρου, για τθν δθμιουργία WC AMEA, ςτο Ακτινολογικό 

Εργαςτιριο, του φορζα ΠΦΤ ΚΤ Θεςςαλονίκθσ, αρμοδιότθτασ τθσ 3θσ ΤΠΕ (Μακεδονίασ), του παραρτιματοσ (Α). Η 

τιμι κα αναγράφεται χωρίσ ΦΠΑ, κακϊσ και ςυνολικά με ΦΠΑ. Επίςθσ κα αναγράφεται, το ςυνολικό τίμθμα (με 

και χωρίσ ΦΠΑ), για τθν προμικεια υλικϊν αλλά και για τθν εργαςία. 

Διευκρινίηεται ότι: το ποςό του ΦΠΑ  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 αναδιαμόρφωςη χώρου, για την δημιουργία WC AMEA, ςτο 

Ακτινολογικό Εργαςτήριο, του φορζα ΠΦΥ ΚΥ Θεςςαλονίκησ, αρμοδιότητασ τησ 3ησ ΥΠΕ (Μακεδονίασ), όπωσ 

αναφζρονται ςτο Παράρτθμα Α. 

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

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

τον επιλεγζντα ανάδοχο. 

5) ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ 

I. Η 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. Η προςφορά κα κατατεκεί ςε δφο αντίτυπα (ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ και ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ). 

IV. χετικά 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. Σα 

τιμολόγια κα εκδοκοφν υποχρεωτικά μετά τθν θμερομθνία καταχϊρθςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτο ΚΗΜΔΗ. Οι 
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πλθρωμζσ κα γίνονται  μετά τθν υπογραφι των πιςτοποιθτικϊν ποςοτικισ και ποιοτικισ εκτζλεςθσ των 

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

από τον Ανάδοχο των απαιτοφμενων από το Νόμο δικαιολογθτικϊν, που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του 

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. Η πλθρωμι των τιμολογίων 

κα γίνεται μετά τθ κεϊρθςθ του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ. 

 

        Ο Διοικθτισ τθσ 3θσ ΥΡΕ (Μακεδονίασ) 

 

 

                                                                                                      Δρ. Ραναγιϊτθσ Μπογιατηίδθσ 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

ΡΑΑΤΗΜΑ (Α)-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  

ΡΑΑΤΗΜΑ (Β)-ΥΡΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ (Α)-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  

«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΡΟΥ ΑΦΟΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΦΩΣΗ ΧΩΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ 
WC AMEA, ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΓΑΣΤΗΙΟ, ΤΟΥ ΦΟΕΑ ΡΦΥ ΚΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 3ΗΣ 
ΥΡΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)» 
 
Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο 

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

λειτουργικι αναβάκμιςθ και τον εκςυγχρονιςμό των Ακτινολογικϊν Εργαςτθρίων των Κζντρων Τγείασ τθσ 3θσ 

Τ.ΠΕ. Ειδικότερα αφοροφν ςτθ διαμόρφωςθ χϊρου για δθμιουργία wc ΑΜΕΑ ςτο Ακτινολογικό Εργαςτιριο του 

ΚΤ Θεςςαλονίκθσ, επί τθσ οδοφ βϊλου, κακϊσ τθσ προμικειασ και τοποκζτθςθσ πινακίδων ςιμανςθσ για το 

χϊρο. 

Οι εργαςίεσ κα υλοποιθκοφν ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ Ελλθνικζσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ ΕΣΕΠ, εάν υπάρχουν, 

και τθν πλιρθ περιγραφι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ παροφςθσ τεχνικισ ζκκεςθσ. Όποια κζματα δεν 

καλφπτονται από τα παραπάνω, καλφπτονται από τθν ιςχφουςα ςχετικι Ελλθνικι και Ευρωπαϊκι Νομοκεςία και 

από τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ και τυποποιιςεισ. 
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Οι παρακάτω τεχνικζσ προδιαγραφζσ αφοροφν τθν διαμόρφωςθ χϊρου για δθμιουργία WC ΑΜΕΑ ςτο 
Ακτινολογικό Εργαςτιριο του Κζντρου Τγείασ Θεςςαλονίκθσ, που ςτεγάηεται ςε κτίριο επί τθσ οδοφ βϊλου 21. 
Οι κυριότερεσ εργαςίεσ αφοροφν ςε:  

• Πλιρθ αποξιλωςθ δφο υπαρχόντων λουτρϊν και ενοποίθςι τουσ. 

• Σοποκζτθςθ νζων πλακιδίων δαπζδων και τοίχων ςτο ενοποιθμζνο WC AMEA. 

• Διάνοιξθ νζασ πόρτασ και τοποκζτθςθ νζου κυρόφυλλου και κάςασ.  

• Αποξιλωςθ υφιςτάμενων κουφωμάτων και κλείςιμο δφο ανοιγμάτων υφιςτάμενων κυρϊν  

• Χρωματιςμοί οροφϊν 

• Πλιρθσ προςαρμογι των υφιςτάμενων Η/Μ εγκαταςτάςεων και επζκταςθ αυτϊν όπου απαιτείται. 

• Πλιρθσ εξοπλιςμόσ των λουτρϊν με νζα είδθ υγιεινισ και εξαρτιματα με προδιαγραφζσ ΑΜΕΑ  

• Προμικεια και τοποκζτθςθ πινακίδων ςιμανςθσ. 

Όλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν με πολφ μεγάλθ προςοχι και ο ανάδοχοσ πρζπει να λαμβάνει κατάλλθλα μζτρα 
προςταςίασ για το νοςθλευτικό προςωπικό αλλά και τουσ χριςτεσ των κτιρίων κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 
ϊςτε να μθ διαταραχκεί θ ομαλι λειτουργία του Ιατρείου. 

Η Διαχείριςθ των προϊόντων κακαιρζςεων και αχριςτων του ζργου κα ανατεκεί ςε εταιρεία υλλογισ - 
Μεταφοράσ ΑΕΚΚ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.  

Επίςθσ οι εργαςίεσ κα γίνουν ςφμφωνα με τθν αναλυτικι περιγραφι τουσ που ακολουκεί και με τισ υποδείξεισ 
και εντολζσ τθσ Τπθρεςίασ. Σα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι άριςτθσ ποιότθτασ ςφμφωνα με τισ 
απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ ϊςτε το αποτζλεςμα όλων των εργαςιϊν να είναι ζντεχνο. 

 
ΡΕΙΓΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ 
 
Αποξιλωςθ υφιςταμζνων λουτρϊν. 
 Οι ςχετικζσ εργαςίεσ περιλαμβάνουν τθν αποξιλωςθ πλακιδίων, επενδφςεων ςτακερϊν και κινθτϊν ειδϊν κλπ. 
Διαλογι και απομάκρυνςθ όλων των υλικϊν. Η ζκταςθ των αποξθλϊςεων κα γίνει κατά τθν αποκλειςτικι κρίςθ 
τθσ Τπθρεςίασ. Θα γίνει πλιρθσ κακαριςμόσ και προετοιμαςία των χϊρων και επιφανειϊν, ϊςτε οι ακόλουκεσ 
εργαςίεσ κα εκτελοφνται χωρίσ τθν ανάγκθ άλλων εργαςιϊν προετοιμαςίασ. Οι εργαςίεσ προετοιμαςίασ 
περιλαμβάνουν επάλειψθ ςτεγανωτικοφ τςιμεντοειδοφσ υλικοφ ςτο δάπεδο και ςε ικανό φψοσ τοίχων ~1μ. 
 
Κακαιρζςεισ 
Οι ςχετικζσ εργαςίεσ περιλαμβάνουν τθν κακαίρεςθ του διαχωριςτικοφ τοίχου μεταξφ των δφο υφιςτάμενων 
λουτρϊν, κακϊσ και τθ διάνοιξθ ανοίγματοσ για τθ δθμιουργία ειςόδου ςτο χϊρο ςε νζα κζςθ. Περιλαμβάνεται θ 
απομάκρυνςθ των υλικϊν των κακαιρζςεων, θ ενοικίαςθ του κάδου και θ ανάκεςθ ςε εταιρεία ςυλλογισ και 
επεξεργαςίασ ΑΕΚΚ. (V=1.9κ.μ. περίπου). Περιλαμβάνεται πλιρθσ αποκατάςταςθ των τελειωμάτων ςε δάπεδα, 
πλαϊνοφσ τοίχουσ και οροφζσ. 
 
Κλείςιμο ανοιγμάτων 
Για το κλείςιμο των ανοιγμάτων-οπϊν (δφο κφρεσ) κα καταςκευαςτοφν τοιχοπετάςματα από διπλζσ γυψοςανίδεσ 

αμφίπλευρα, πάχουσ 12,5mm, μονωτικό υλικό και κωράκιςθ (ςε ζνα εκ των δφο το οποίο ςυνορεφει με το χϊρο 

του Πανοραμικοφ).  

Οι γυψοςανίδεσ κα αναρτθκοφν πάνω ςε μεταλλικό ςκελετό από γαλβανιςμζνθ λαμαρίνα, διαςτάςεων τζτοιων 

ϊςτε το τοιχοπζταςμα να ζρχεται «πρόςωπο» με τθν υφιςτάμενθ τοιχοποιία και από τισ δυο πλευρζσ. Σο 

μονωτικό υλικό κα είναι πετροβάμβακασ βαρζωσ τφπου (80Kg/m3) και πάχουσ 5cm, που κα εγκιβωτίηεται μεταξφ 

των γυψοςανίδων και κα ςτερεϊνεται ςτα διάκενα του ςκελετοφ μεταξφ των ορκοςτατϊν. 

 

Θωράκιςθ: Πριν τθν τοποκζτθςθ τθσ δεφτερθσ γυψοςανίδασ (ςτο άνοιγμα μεταξφ WC - X1), κα τοποκετθκεί 

κωράκιςθ με φφλλα μολφβδου πάχουσ 1,00mm, που κα επικαλφπτουν περιμετρικά τα υπάρχοντα κατά 2cm 

τουλάχιςτον. Όλα τα ςτθρίγματα, που κα ςτερεϊνουν τα μολυβδόφυλλα και τισ γυψοςανίδεσ, κα πρζπει να 
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επικαλφπτονται με φφλλα μολφβδου, αναλόγου πάχουσ, ϊςτε να διαςφαλίηεται απόλυτα θ ακτινοπροςταςία του 

χϊρου. 

Όλοι οι αρμοί κα καλυφκοφν με ειδικι ταινία, κα ςτοκαριςτοφν με ειδικό ςτόκο και οι γυψοςανίδεσ κα 

χρωματιςτοφν ζτςι ϊςτε να μθ διακρίνονται από τθν υπάρχουςα τοιχοποιία. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και 

οι εργαςίεσ για τθν ζντεχνθ καταςκευι του τοιχοπετάςματοσ (Ε=4,4τ.μ από το οποίο τα 2,2τ.μ. περιλαμβάνουν 

κωράκιςθ) 

 
Επιςτρϊςεισ δαπζδων. 
Επιςτρϊνονται πλακίδια άριςτθσ ποιότθτασ μθ ολιςκθρά. Οι κζςεισ και θ ζκταςθ των δαπζδων κακορίηονται από 
τθν επίβλεψθ. Ιδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςτα ςθμεία διζλευςθσ ςωλθνϊςεων κλπ, κακϊσ και ςτο πζρασ τθσ 
επιφάνειασ που πάντα καταλιγει ςε κατάλλθλο ειδικό τεμάχιο ανοδιωμζνου αλουμινίου. (Ε=8τ.μ. περίπου). 
 
Επενδφςεισ τοίχων. Γενικά ιςχφουν τα ίδια με τισ επιςτρϊςεισ δαπζδων. Σα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν κα 
είναι αρίςτθσ ποιότθτασ. Οι τοίχοι κα επενδυκοφν με πλακίδια μζχρι φψοσ 2,20m Κακ’ φψοσ ςτο τελείωμα των 
επενδφςεων περιλαμβάνεται ειδικό τεμάχιο ανοδιωμζνου αλουμινίου (Ε=25τ.μ. περίπου) 
 
Χρωματιςμοί ξφλινων επιφανειϊν. Θα γίνεται χριςθ εγκεκριμζνων αρίςτθσ ποιότθτασ υλικϊν κατάλλθλων για 
υγροφσ χϊρουσ. Αςτάρωμα, βελατοφρα και δφο ςτρϊςεισ χρϊματοσ. 
 
Κατϊφλια και περιηϊματα μαρμάρου. Όπου κρίνεται απαραίτθτο από τθν υπθρεςία. Μάρμαρο π.χ. Καβάλασ ι 
άλλθσ προζλευςθσ, αρίςτθσ ποιότθτασ και ομοιόμορφθσ επιφάνειασ ςφμφωνα  με τθν ζγκριςθ τθσ Τπθρεςίασ. 
 
Ρερςίδεσ ςτακερζσ από διατομζσ αλουμινίου. Κατά τθν κρίςθ τθσ Τπθρεςίασ, κα γίνει τοποκζτθςθ περςίδων 
εξαεριςμοφ. Περιλαμβάνονται όλεσ οι ςχετικζσ εργαςίεσ και υλικά για τθν πλιρθ και ζντεχνθ τοποκζτθςθ τουσ. 
Εργαςία πλιρωσ περαιωμζνθ. 
 
Τοποκζτθςθ νζασ Ρόρτασ Ειςόδου. Θα τοποκετθκεί νζα πόρτα κακαρϊν διαςτάςεων 1,00*2,15 μετά των 
καςωμάτων τθσ, με άνοιγμα προσ τα ζξω, ςε χρϊμα επιλογισ τθσ Τπθρεςίασ και με πόμολο κατάλλθλο για χριςθ 
χϊρου ΑΜΕΑ. 
 
Επιχρίςματα τριπτά τριβιδιςτά διά μαρμαροκονιάματοσ 1:2. ε κζςεισ και επιφάνειεσ κατά τθν κρίςθ τθσ 
Τπθρεςίασ. Θα γίνεται χριςθ υλικϊν κατάλλθλων για υγροφσ χϊρουσ.  
Επίςθσ τθρείται θ κείμενθ νομοκεςία και κανονιςμοί λουτρϊν ΑΜΕΑ. 
 
ΡΕΙΓΑΦΗ ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ 
 
Όπου απαιτείται να γίνουν θλεκτρομθχανολογικζσ εργαςίεσ κα περιλαμβάνουν αποξιλωςθ, απομάκρυνςθ και 
αντικατάςταςθ υφιςταμζνου εξοπλιςμοφ και τοποκζτθςθ νζου, κατάλλθλων προδιαγραφϊν wc  ΑΜΕΑ. Σα 
προςκομιηόμενα υλικά κα φζρουν υποχρεωτικά τθν επιςιμανςθ CE τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Επίςθσ κα 
υλοποιθκοφν επεμβάςεισ ςτισ υφιςτάμενεσ Η/Μ εγκαταςτάςεισ, επαναςφνδεςι τουσ και επζκταςθ αυτϊν όπου 
είναι αναγκαίο. 
 
Όλεσ οι εργαςίεσ και ο τρόποσ αποκατάςταςθσ , επαναλειτουργίασ και όδευςθσ αυτϊν κα γίνουν με τθν ςφμφωνθ 
γνϊμθ τθσ Τπθρεςίασ. Επίςθσ όλα τα υλικά κα ζχουν τθν εκ των προτζρων ζγκριςθ τθσ υπθρεςίασ με τθν υποβολι 
των προδιαγραφϊν και πιςτοποιιςεων ςφμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ, τισ προδιαγραφζσ των καταςκευαςτϊν 
και τθν κείμενθ νομοκεςία. Επίςθσ τθρείται θ κείμενθ νομοκεςία και κανονιςμοί λουτρϊν ΑΜΕΑ. Όλεσ οι Η/Μ 
εργαςίεσ νοοφνται μελετθμζνεσ, καταςκευαςμζνεσ και πλιρωσ αποπερατωμζνεσ και ελεγμζνεσ με κάκε αναγκαίο 
υλικό ϊςτε να είναι δυνατι θ άψογθ λειτουργία τουσ. Ο ανάδοχοσ οφείλει κατά τθ καταςκευι, να μεριμνιςει για 
να υπάρχει αρμονικι ςυνζχιςθ των ζργων τθσ παροφςασ φάςθσ με τισ υφιςτάμενεσ. Όλεσ οι εργαςίεσ κα πρζπει 
να γίνουν ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ Σεχνικοφσ Κανονιςμοφσ και τα ιςχφοντα πρότυπα, από ςυνεργεία με 
αντίςτοιχθ άδεια εκτζλεςθσ ςυναφϊν εργαςιϊν. 
 
το WC ΑΜΕΑ κα τοποκετθκοφν ο αντίςτοιχοσ προβλεπόμενοσ εξοπλιςμόσ (Λεκάνθ ΑΜΕΑ, Νιπτιρασ ΑΜΕΑ 
66χ57, μπαταρία αναμεικτικι ΑΜΕΑ με μακρφ μοχλό, λαβζσ ςτιριξθσ ΑΜΕΑ τοίχων, κφρασ και χαρτιοφ υγείασ), 
όπωσ προβλζπονται και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Τπθρεςίασ, κακϊσ και ςφςτθμα κλιςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ 
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με κορδόνι με φωτεινι και θχθτικι ειδοποίθςθ (φαροςειρινα). Ειδικότερα, λεκάνθ αποχωρθτθρίου ΑΜΕΑ από 
πορςελάνθ κακιμενου τφπου μαηί με κάκιςμα λεκάνθσ με κάλυμμα χρϊματοσ λευκοφ από ενιςχυμζνθ πλαςτικι 
φλθ, άκραυςτο φαρδφ με ειδικό ςχιμα (ανοιχτό ςτο εμπρόσ μζροσ, ςχιμα πετάλου) και καηανάκι χαμθλισ 
πιζςεωσ πορςελάνθσ με χειριςμό ςτο πλάι, με υποπόδιο μόνιμο, πλιρεσ με τον πλαςτικό πλωτιρα, τα ρακόρ 
ςτομίων, κλπ, με ειδικζσ μπάρεσ ςτιριξθσ εκατζρωκεν τθσ λεκάνθσ ιτοι δφο χειρολαβζσ (θ μία αναδιπλοφμενθ) 
από ορείχαλκο επιχρωμιωμζνεσ διαμζτρου 3,5 εκ. και μικουσ περί τα 50 εκ. Επιπλζον τοποκζτθςθ ςτακερισ 
μπάρασ επί του κυρόφυλλου εςωτερικά ςε φψοσ 0,70μ. Νιπτιρασ πορςελάνθσ, ειδικοφ για άτομα ΑμεΑ, με 
ςχιμα πετάλου ςτο εμπρόσ μζροσ, διαςτάςεων περίπου 66x57 εκ., με ςιφϊνι χρωμζ Φ 1 1/4 ins, βαλβίδα χρωμζ 
ελεγχόμενθ από ειδικό μοχλό, ςτθρίγματα, ςωλινεσ, ρακόρ και γενικά  πλιρωσ εξοπλιςμζνου. Επιχρωμιωμζνοσ 
αναμικτιρασ ΑΜΕΑ με μακρφ μοχλό, 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. Λοιπά εξαρτθμάτα/ αξεςουάρ όπωσ κακρζπτθσ ανακλινόμενοσ ορκογωνικόσ (ι οβάλ) 
διαςτάςεων 60x45 εκ. με ρυκμιηόμενθ γωνία κλίςθσ. Περιμετρικά του χϊρου και παράλλθλα με το δάπεδο ςε 
απόςταςθ 0,15-0,20 μ. από αυτό κα τοποκετθκεί ςφςτθμα κλιςθσ κινδφνου με κορδόνι, το οποίο κα ςυνδζεται 
με φωτεινι και θχθτικι ζνδειξθ πάνω από τθν εξωτερικι όψθ τθσ κφρασ του χϊρου προσ το διάδρομο με τα υλικά 
και μικροχλικά εγκαταςτάςεωσ και ςυνδζςεωσ (ςτθρίγματα, βίδεσ, τςιμεντοκονία κλπ.) ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ 
προδιαγραφζσ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ. Επιπλζον τοποκζτθςθ πιγκαλ τοίχου, ςαπουνοκικθσ, κακρζφτθ, 
δφο κρεμαςτρϊν ςε φψοσ  1,20 και 1,80 από το δάπεδο. Θα  τοποκετθκοφν διακόπτεσ φωτιςμοφ με πλακζτα 
μεγάλθσ επιφάνειασ ςε φψοσ 0,90-1,20 μ από το δάπεδο.  
Σζλοσ κα τοποκετθκεί ζνα νζο φωτιςτικό τφπου LED, και ζνα νζο κερμαντικό ςϊμα, ςε ςφνδεςθ με το υπάρχον 
δίκτυο. 
 
ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΙΝΑΚΙΔΩΝ PLEXIGLASS 
 
Πζραν των ανωτζρω, ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια και τοποκζτθςθ τριϊν πινακίδων plexiglass διαςτάςεων 
1,80*0,40 ζκαςτθσ με εκτφπωςθ που κα υποδειχκεί από τθν υπθρεςία. Η ςτιριξθ των πινακίδων κα γίνει με 
αποςτάτεσ. Προ τθσ τοποκζτθςθσ, κα γίνει χρωματιςμόσ του τμιματοσ τθσ πρόςοψθσ όπου πρόκειται να 
τοποκετθκοφν οι πινακίδεσ. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  WC AMEA 
 
ΣΗΜΑΝΣΗ  
 
Η φπαρξθ των χϊρων υγιεινισ για εμποδιηόμενα άτομα πρζπει να ςθμαίνεται ςε διάφορα ςθμεία των δθμοςίων 
κτιρίων και χϊρων ςωςτά και ευκρινϊσ με τθν χριςθ του Διεκνοφσ υμβόλου Πρόςβαςθσ (ΔΠ) και του 
ςυμβόλου "W.C." 
 
ΕΙΣΟΔΟΣ 
 
Η πόρτα πρζπει να ζχει πλάτοσ 0.90μ. από κάςα ςε κάςα, να ανοίγει προσ τα ζξω. Θα πρζπει να υπολογίηεται ωσ 
μζγιςτθ δφναμθ που απαιτείται για το άνοιγμα τθσ κφρασ τα 15 Newtons.Η πόρτα πρζπει να διακζτει εςωτερικά, 
ςε φψοσ 0,70μ από το δάπεδο, οριηόντια χειρολαβι μικουσ 0,60μ, κακϊσ και μεταλλικό ζλαςμα ςε φψοσ μζχρι 
0,25μ, για προςταςία τθσ κφρασ από τα υποπόδια των αμαξιδίων. Η χειρολαβι του κυρόφυλλου πρζπει να είναι 
τφπου α, β, ι γ, ςφμφωνα με το ςχετικό ςχιμα που επιςυνάπτεται.Ο μθχανιςμόσ κλειδαριάσ του κυρόφυλλου 
πρζπει να επιτρζπει το άνοιγμα και από τθν ζξω πλευρά ςε περίπτωςθ κινδφνου και επίςθσ να διακζτει ζνδειξθ 
κατάλθψθσ χϊρου 
 
 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ 
 
1. ΝΙΡΤΗΑΣ  
 
Σο φψοσ του νιπτιρα είναι 0.85μ. από το δάπεδο για το επάνω μζροσ του και 0.70μ. για το κάτωκαι ςυνοδεφεται 
από ράφι ςτο ίδιο με αυτόν φψοσ.Σα 0.70μ.ελεφκεροσ χϊροσ κάτω από τον νιπτιρα πρζπει να εξαςφαλίηεται ςε 
κάκε περίπτωςθ, θ δε αποχζτευςθ του νιπτιρα δεν πρζπει να ενοχλεί τα γόνατα του χριςτθ αναπθρικοφ 
αμαξιδίου. Είναι δυνατόν να επιλεγεί νιπτιρασ μεταβλθτοφ φψουσ, τον οποίο ο χριςτθσ ρυκμίηει ανάλογα με τισ 
ανάγκεσ του. 
Για τθν αγκφρωςθ του νιπτιρα πρζπει να λαμβάνεται ιδιαίτερθ μζριμνα ϊςτε να αντζχει ςε κατακόρυφθ φόρτιςθ 
100Kg.Η μπαταρία του νιπτιρα είναι αναμικτικι, τφπου "κομμωτθρίου", με κινθτό "τθλζφωνο"-ντουσ και με 
χειριςτιρια τφπου μοχλοφ (όχι ςφαιρικά). τισ περιπτϊςεισ εξωτερικϊν, μθ εντοιχιςμζνων ςωλινων φδρευςθσ ι 
αποχζτευςθσ, πρζπει αυτζσ να επενδφονται με μονωτικό υλικό, ϊςτε να αποφεφγονται πικανά ατυχιματα ι 
τραυματιςμοί. 
 
2. ΚΑΘΕΡΤΗΣ 
 
Σοποκετείται πάνω από το νιπτιρα με ελαφριά κλίςθ. Σο κάτω μζροσ του πρζπει να βρίςκεται ςε φψοσ 1.00μ. 
από το δάπεδο και το πάνω 2.00μ.2.  
 
3. ΛΕΚΑΝΗ 
 
Μπροςτά και δίπλα από μια πλευρά τθσ λεκάνθσ, πρζπει να υπάρχει αρκετόσ χϊροσ για μετωπικι ι πλάγια 
προςζγγιςθ ατόμου ςε αμαξίδιο. 
Όπωσ ζχει αναφερκεί παραπάνω θ ενδεδειγμζνθ διάταξθ ωσ προσ τθν τοποκζτθςθ τθσ λεκάνθσ και του νιπτιρα 
είναι θ τοποκζτθςθ τουσ ςε κάκετουσ μεταξφ τουσ τοίχουσ. 
Σο φψοσ τθσ λεκάνθσ πρζπει να είναι 0.45μ. (0.40-0.48μ) από το δάπεδο για να διευκολφνεται θ μετακίνθςθ του 
χριςτθ από το αμαξίδιο ςτθ λεκάνθ.  
Σο μπροςτινό μζροσ τθσ λεκάνθσ πρζπει να απζχει 0,65 - 0,80μ από τον κάκετο προσ αυτι τοίχο και ςτθν 
ελεφκερθ πλευρά τθσ λεκάνθσ να υπάρχει ελεφκεροσ χϊροσ ελάχιςτου πλάτουσ 0,85μ για τθν πλευρικι 
προςζγγιςθ αμαξιδίου. 
 Ο άξονασ τθσ λεκάνθσ πρζπει να είναι τοποκετθμζνοσ ςε απόςταςθ 0,45 - 0,50μ από τον πλαϊνό τοίχο. Πρζπει να 
ζχει πλάτθ φψουσ τουλάχιςτον 0.30μ. από τθν επιφάνεια του καλφμματοσ. Ενα καηανάκι χαμθλισ πιζςεωσ με 
εφχρθςτο χειριςμό π.χ. χειρολαβι ςτο πλάι είναι δυνατόν να τθν υποκαταςτιςει. 
Δίπλα ςτθ λεκάνθ αγκυρϊνεται μθ ολιςκθρι ςπαςτι χειρολαβι μικουσ περίπου 0.75μ. και με το επάνω μζροσ 
τθσ ςε φψοσ 0.70μ. από το δάπεδο. Η διάμετροσ μιασ τζτοιασ χειρολαβισ είναι 30χιλ. - 40 χιλ. (1½ ́ ́ περίπου). 
Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δίνεται ςτον τρόπο ςτερζωςθσ των ειδϊν υγιεινισ και των χειρολαβϊν (π.χ. 
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πρόβλεψθ πρόςκετου μεταλλικοφ ςκελετοφ, ενίςχυςθ ι καταςκευι τοίχου από μπετόν για τθν ςτιριξι του), ζτςι 
ϊςτε να μποροφν να αντζχουν ςε φόρτιςθ 100Kg. 
Η κικθ χαρτιοφ κακαριςμοφ πρζπει να είναι ςε κζςθ προςιτι ςτον χριςτθ ενϊ το άτομο είναι κακιμενο ςτθ 
λεκάνθ και ςε φψοσ 0,60 - 0,70μ από το δάπεδο και να διακζτει μθχανιςμό παροχισ χαρτιοφ φφλλο-φφλλο, 
ιδιαίτερα χριςιμο ςε μονόχειρεσ. 
Ο κάλακοσ περιοριςμζνου βάκουσ ςτερεϊνεται ςτον τοίχο κάτω από τθ χειρολαβι τοίχου με εφκολο  
 
4. ΚΛΗΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ. Είναι απαραίτθτο να υπάρχει ςφςτθμα κλιςθσ για περίπτωςθ ανάγκθσ παροχισ βοθκείασ, 
το οποίο κα διακζτει κορδόνι που τοποκετείται περιμετρικά και παράλλθλα με το δάπεδο, ςε φψοσ περί περίπου 
0.15μ. - 0.20μ. από αυτό, ϊςτε να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από οποιαδιποτε κζςθ μζςα ςτον ςυγκεκριμζνο 
χϊρο. 
 
5. ΔΙΑΚΟΡΤΕΣ.  
 
Θα  τοποκετθκοφν διακόπτεσ φωτιςμοφ με πλακζτα με μεγάλθ επιφάνεια ςε φψοσ 0,90-1,20μ από το δάπεδο. 
 
6. ΚΕΜΑΣΤΕΣ 
 
ε όλουσ τουσ χϊρουσ υγιεινισ πρζπει να προβλζπονται κρεμάςτρεσ ςε δφο φψθ, ςτο 1.20μ και 1.80μ από το 
δάπεδο, ςε κατάλλθλεσ κζςεισ του χϊρου. 
 
7. ΔΑΡΕΔΟ  
 
Σα υλικά καταςκευισ του δαπζδου πρζπει να εξαςφαλίηουν αντιολιςκθρότθτα, ομοιογζνεια, μικρι 
ανακλαςτικότθτα και ευκολία ςτον κακαριςμό και τθν ςυντιρθςθ. Η αποχζτευςθ του δαπζδου επιτυγχάνεται με 
κατάλλθλα διαμορφωμζνεσ κλίςεισ προσ το ςιφόνι δαπζδου. 
Οι χρωματικζσ αντικζςεισ μεταξφ δαπζδου, τοίχων, ειδϊν υγιεινισ και κυρόφυλλου και ο άπλετοσ φωτιςμόσ 
διευκολφνουν ιδιαίτερα τα άτομα με μειωμζνθ όραςθ. 
 
8. ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΕΙΟΡΕΤΣΕΤΩΝ 
 
Θα είναι κατάλλθλθ για μπάνιο με τα εξισ χαρακτθριςτικά : 
•Από inox (ανοξείδωτο ατςάλι 304 ) ςε γυαλιςτερι απόχρωςθ 
•Κλειδαριά 
 •Για χειροπετςζτεσ μζχρι 600 τεμάχια (μια-μια ι ηικ-ηακ) 
•χιςμι για να φαίνεται θ ποςότθτα των χειροπετςετϊν  
•Διαςτάςεισ 33cm (φψοσ)x 13cm (βάκοσ) x 25cm (μικοσ). 
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Ενδεικτικό προοπτικό ςχζδιο W.C 
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Ε Ι Δ Ι ΚΟ Ι  Π  Ο Ι – Υ Ρ Ο Χ  Ε Ω Σ Ε Ι Σ Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ 
 

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

επιςκεφτοφν το χϊρο και να κάνουν ακριβείσ μετριςεισ. 

 Οι κωρακίςεισ των Ακτινολογικϊν καλάμων κα              ελεγχκοφν από τον Ακτινοφυςικό τθσ Υπθρεςίασ πριν 

από τθν κάλυψι τουσ (γυψοςανίδεσ). 

Επιςθμαίνεται ότι οποιαδιποτε εργαςία κα πρζπει να πραγματοποιθκεί με γνϊμονα τθν προςταςία των 

δομικϊν ςτοιχείων τθσ υποδομισ. 

Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ: 

• Να εναρμονιςτεί με τισ ανάγκεσ του Ιατρείου, ζτςι ϊςτε να μθν εμποδίηεται θ ομαλι λειτουργία των 
Τπθρεςιϊν. 

• Να λάβει τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ για τθν αποφυγι διαςποράσ ςκόνθσ, οςμϊν, 

απορριμμάτων και λοιπϊν άυλων ι υλικϊν που ενδζχεται να επιβαρφνουν τθν υγεία των αςκενϊν και των 

εργαηομζνων. Κάκε υλικό που κα χρθςιμοποιθκεί ωσ προςτατευτικό (νάιλον κ.λπ.) βαρφνει τον ανάδοχο. 

• Να απομακρφνει όλα τα υλικά και ςυςκευαςίεσ από το χϊρο του Κζντρου Τγείασ ϊςτε να παραδοκεί 
κακαρόσ και ζτοιμοσ προσ χριςθ. Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τo κόςτοσ και τισ απαραίτθτεσ αδειοδοτιςεισ 
για τθν ενοικίαςθ κάδου, όπου απαιτείται. 

• Να φροντίςει για τθ μεταφορά των προϊόντων των αποξθλϊςεων και τθν απόρριψι τουσ ςε 
κατάλλθλουσ χϊρουσ εναπόκεςθσ που επιτρζπονται από τισ Αρχζσ, με δικι του μζριμνα και ζξοδα. 

• Σα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν να είναι ςφμφωνα με τθν παροφςα τεχνικι περιγραφι και με τθν 
υποβλθκείςα προςφορά, 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 λάβει 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' 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 ςε κάποιο 
αςφαλιςτικό ταμείο. 

• Να λάβει υπ' όψθ του τα παρακάτω, που αφοροφν τθ ςυμπεριφορά του ιδίου και των υπαλλιλων 
του κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν. Κάκε φκορά ι ηθμιά που κα γίνει με υπαιτιότθτα δικι του ι των υπαλλιλων 
του πάνω ςε οποιοδιποτε ςτοιχείο τθσ οικοδομισ (π.χ. λερϊματα χρωμάτων ςτουσ τοίχουσ, φκορζσ, κ.λπ.) τον 
βαρφνει απόλυτα και είναι υποχρεωμζνοσ να τθν αποκαταςτιςει πλιρωσ και ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ 
Επίβλεψθσ. Να αποκαταςτιςει οποιεςδιποτε τυχόν ηθμιζσ που κα προκφψουν (μερεμζτια) κατά τθ διάρκεια 
των εργαςιϊν. Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά καλείται να προβεί ςε εργαςίεσ τοπικϊν 
αποκαταςτάςεων ςε περιπτϊςεισ αποκόλλθςθσ επιχριςμάτων και επικαλφψεων φερόντων ςτοιχείων και 
αποκαλφψεων ράβδων οπλιςμοφ που τυχόν προκφψουν κατά τισ εργαςίεσ αποξθλϊςεων. Επιπλζον, 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν προςωρινι απομάκρυνςθ των ςωλθνϊςεων κλιματιςμοφ, όπου αυτό απαιτθκεί, 
και τθν αποκατάςταςθ τουσ μετά το πζρασ των εργαςιϊν. Η εκτζλεςθ των ςποραδικϊν επιχριςμάτων 
(μερεμετιϊν), θ ανάγκθ των οποίων προκφψει κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, κα γίνει ζντεχνα και από το ίδιο 
υλικό τθσ επιφάνειασ που επιςκευάηεται, οι δε ενϊςεισ των παλαιϊν και των νζων επιχριςμάτων κα είναι 
τελείωσ αφανείσ. 

• Να τθρεί απαρεγκλίτωσ και να εφαρμόηει όλεσ τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ. Ειδικότερα, 
υποχρεοφται ςτθν καταβολι των νομίμων αποδοχϊν του προςωπικοφ που απαςχολεί, ςτθν τιρθςθ του νομίμου 
ωραρίου, ςτθν αςφαλιςτικι κάλυψθ, ςτουσ όρουσ υγιεινισ και αςφαλείασ των εργαηομζνων (χριςθ Μ.Α.Π.) 
κ.λπ. ε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί παράβαςθ των ανωτζρω, κα καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ με τθν ανάδοχο 
εταιρεία. 

• Οι θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ κα γίνουν απαραιτιτωσ από αδειοφχο θλεκτρολόγο εγκαταςτάτθ.  
 

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 Τπεφκυνθ 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, 
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β) ζλαβαν γνϊςθ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν 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. 

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

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

Τπθρεςίασ. 

 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. 

Η 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 

Τπθρεςίασ. Σα 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. 

Σζλοσ, 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' 

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 Τπθρεςίασ 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 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
(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) 

 

ΠΡΟ(1): 3θ ΤΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επϊνυμο: 
 

Όνομα και Επϊνυμο Πατζρα: 
 

Όνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ: 
 

Ημερομθνία γζννθςθσ(2): 
 

Σόποσ Γζννθςθσ: 
 

Αρικμόσ Δελτίου Σαυτότθτασ: 
 

Σθλ: 
 

Σόποσ Κατοικίασ: 
 

Οδόσ: 
 

Αρικ: 
 

ΣΚ: 
 

Αρ. Σθλεομοιοτφπου (Fax): 
 

Δ/νςθ Ηλεκτρ. Σαχυδρομείου (Εmail): 
 

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

αφορά ςτθν αναδιαμόρφωςθ χϊρου, για τθν δθμιουργία WC AMEA, ςτο Ακτινολογικό Εργαςτιριο, του φορζα ΠΦΤ ΚΤ Θεςςαλονίκθσ, 

αρμοδιότθτασ τθσ 3θσ ΤΠΕ (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/ΔΕΤ του υμβουλίου 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/ΔΕΤ του υμβουλίου 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/ΔΕΤ του υμβουλίου 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 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), 

ςτ) 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). 

• 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. 

• Δεν ζχω παράςχει ο ίδιοσ, ι ςυνδεδεμζνθ με εμζνα επιχείρθςθ ςυμβουλζσ ςτθν 3θ ΤΠΕ Μακεδονίασ ι ζχω με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
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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 Τπουργικι 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 ϊματοσ 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 ϊματοσ 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 

• Παραιτοφμαι από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Τπθρεςίασ 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 υμβουλίου τθσ 21θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ 

των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα 

 
 
 
                     Ημερομθνία: 
 

 
Ο/Η Δθλ. 

 
 

(Τπογραφι-φραγίδα) 
 
 
 

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

 
(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 10ετϊν. 

 
(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα. 
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Β. ΤΠΕΤΘΤΝΗ ∆ΗΛΩΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΣΗ 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
(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) 

 

ΠΡΟ(1): 3θ ΤΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επϊνυμο: 
 

Όνομα και Επϊνυμο Πατζρα: 
 

Όνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ: 
 

Ημερομθνία γζννθςθσ(2): 
 

Σόποσ Γζννθςθσ: 
 

Αρικμόσ Δελτίου Σαυτότθτασ: 
 

Σθλ: 
 

Σόποσ Κατοικίασ: 
 

Οδόσ: 
 

Αρικ: 
 

ΣΚ: 
 

Αρ. Σθλεομοιοτφπου (Fax): 
 

Δ/νςθ Ηλεκτρ. Σαχυδρομείου (Εmail): 
 

 

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

υλικϊν που αφορά ςτθν αναδιαμόρφωςθ χϊρου, για τθν δθμιουργία WC AMEA, ςτο Ακτινολογικό Εργαςτιριο, του 

φορζα ΠΦΤ ΚΤ Θεςςαλονίκθσ, αρμοδιότθτασ τθσ 3θσ ΤΠΕ (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. 

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

άρκρο 75 του Ν4412/2016. 
 

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

 

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

 

Ημερομθνία: 
Ο/Η Δθλ. 

 

 
(Τπογραφι-φραγίδα) 

 

 
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 10ετϊν. 

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

δθλοφςα. 
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