
 
 

         ΦΛΩΡΙΝΑ  23-9-2021 

                                                                                        ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ  
                                                                                                                                      τθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ & ςτο  ΚΗΜΔΗ 
 

        (Αρικμ. Προκιρυξθσ            24/2021 

3
θ
 Τ.ΠΕ.ΔΤΣΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ 

Σμιμα: Οικονομικό 

Γραφείο : Προμθκειϊν 

Πλθροφορίεσ: ΣΩΣΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ 

Σθλ.: 23853/50266 

Φαξ: 23850/22175 

Σαχ. ΕΓΝΑΣΙΑ 9 

ΑΦΜ 99669027 ΔΟΤ ΦΛΩΡΙΝΑ 

Σ.Κ. 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ 

Email: sprom@nosflorinas.gr 

 
 
 

 
 

   Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Σ Ο   
Για τθν ανάδειξθ  αναδόχου υλοποίθςθ εςωτερικοφ ελζγχου ςε κζματα διοικθτικά, διαχειριςτικά και λογιςτικά»  του Νοςοκομείου  
Φλϊρινασ CPV 79411000-8 με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ,  
ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΛΜΘ  ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ   7700€ ςυμπ/νου  του ΦΡΑ    24%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



ΑΔΑ: Ψ5ΖΧ46907Ι-ΕΒΒ



 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 
 

 

ΕΛΔΟΣ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ 

ΤΠΟΒΟΛΗ   ΦΡΑΓΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

 

ΚΛΤΘΛΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 
Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο 

βάςει τιμισ( χαμθλότερθ τιμι ) 

ΧΟΝΟΣ ΔΘΜΟΣΛΕΥΣΘΣ (ΚΘΜΔΘΣ & ΔΛΑΥΓΕΛΑ ) 

 

23-9-2021 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΔΛΕΝΕΓΕΛΑΣ  ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΥ 

Ημερομθνία  5-10-2021 

Ημζρα: ΣΡΙΣΗ  

Ώρα: 11:00 π.μ. 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ  ΕΝΑΞΘΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Θμερομθνία  24/9/2021  

Θμζρα: ΡAΑΣΚΕΥΘ  

Ϊρα: 8:00 π.μ. 

ΚΑΤΑΛΘΤΛΚΘ  ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ  ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 

Θμερομθνία  5/10/2021  . 

Θμζρα:  ΤΛΤΘ 

Ϊρα: 11.00 π.μ. 

ΤΟΡΟΣ ΔΛΕΝΕΓΕΛΑΣ Γραφείο Ρρομθκειϊν 

ΡΕΛΓΑΦΘ 

– 
Για τθν ανάδειξθ  αναδόχου υλοποίθςθ εςωτερικοφ ελζγχου 

ςε κζματα διοικθτικά, διαχειριςτικά και λογιςτικά»  του 

Νοςοκομείου  Φλϊρινασ  

 

 

ΚΩΔΛΚΟΣ CPV 
CPV 79411000-8 
 

ΦΟΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ - ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ 

Γενικό Νοςοκομείο ΦΛΩΛΝΑΣ . 

(Κωδικόσ ΝUTS: GR 533 .) 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 
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ΤΜΒΑΗ 
 

ΥΡΘΕΣΛΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΟΡΟΛΑ ΡΟΟΛΗΟΝΤΑΛ ΤΟ ΥΡΟ ΕΓΟ 1.Γενικό Νοςοκομείο   

ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΚΕΛΣΑ ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ ΦΡΑ 7700 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΡΟΥ ΒΑΥΝΕΛ 

Τον προχπολογιςμό του Νοςοκομείου – 

ΚΑΕ   0419 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ Ζργο 

ΔΛΑΚΕΛΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ENA ETOS 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ Γενικό Νοςοκομείο ΦΛΩΛΝΑΣ (Κωδικόσ ΝUTS: GR  533 .) 

ΚΑΤΘΣΕΛΣ ΕΡΛ ΤΘΣ ΤΛΜΘΣ ΤΩΝ ΕΛΔΩΝ 
Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και τρίτων νόμιμεσ 

κρατιςεισ και ςυμφωνα με τθν ιςχυουςα νομοκεςια 

ΦΟΟΣ ΕΛΣΟΔΘΜΑΤΟΣ 

 

Κατά τθν πλθρωμι παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 24 του Ν. 2198/94. 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

είναι ΤΟ ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΦΛΩΛΝΑΣ «ΕΛΕΝΘ Κ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ» και ανικει ςτο ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΥΓΕΛΑΣ και ςτθν 3 ΥΡΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ). 

 
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Ι κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι Υπθρεςιϊν Υγείασ 
 
 
 
 

Θεςμικό πλαίςιο 
 

Σο Γενικό Νοςοκομείο Φλϊρινασ   ζχοντασ υπόψθ τισ διατάξεισ : 

 

1.1 Του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4.4.2005) Ρερί Εκνικοφ Συςτιματοσ Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

1.2 Του Ν.3580/2007 «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευομζνων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 

Αϋ134/18-6-2007). 

1.3 Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ διατάξεισ 

1.4 Του Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων  των  κυβερνθτικϊν  διοικθτικϊν  και  

αυτοδιοικθτικϊν  οργάνων  ςτο  διαδίκτυο»  «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.(Α-112). 

1.5.  Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Αϋ 173/30.9.2010) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμόςιων ςυμβάςεων», ζτςι όπωσ 

τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ Α’51/2012) 

1.6 Toυ Ν. 2362/1995 «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ»   (Φ.Ε.Κ.   Αϋ   247/27-11-1995),   

όπωσ   ιςχφει   με   τον   4270/2014   (ΦΕΚ   143/τ. Αϋ/28.06.2014) Αρχζσ  δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ   2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ 
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1.7 Του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (Κ.Δ.Δ.), όπωσ ιςχφει, ο οποίοσ ζχει κυρωκεί με το άρκρο πρϊτο του Ν. 2690/1999 «Κφρωςθ του 

Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Αϋ 45/9-3-1999). 

1.8 Του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α’/11-04-2012) «Βελτίωςθ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ –Νζα εταιρικι μορφι- Σιματα- Μεςίτεσ Ακινιτων- 

φκμιςθ Κεμάτων ναυτιλίασ, λιμζνων και αλιείασ και άλλεσ διατάξεισ, Μζροσ Δεφτερο, Νζα εταιρικι μορφι: Λδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρία 

(ΛΚΕ) 

1.9 Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Αϋ) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του 

Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ». 

1.10 Του Ν. 4254/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και άλλεσ 

διατάξεισ» 

 

1.11 Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-09-2011) Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων  Συμβάςεων όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει 

1.13.  Του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Αϋ/08.08.2016) Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και  Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 

2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ). 

 

1.14.  Του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/τ. Αϋ/06.12.2016) Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν ςφςταςθσ επιχειριςεων, άρςθ κανονιςτικϊν εμποδίων ςτον 

ανταγωνιςμό και λοιπζσ διατάξεισ 

 

1.15 Του N.4472/2017 (ΦΕΚ 74/A/2017) «ςυνταξιοδοτικζσ διατάξεισ Δθμοςίου και τροποποίθςθ διατάξεων του ν. 4387/2016, μζτρα 

εφαρμογισ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων και μεταρρυκμίςεων, μζτρα κοινωνικισ ςτιριξθσ και εργαςιακζσ ρυκμίςεισ, Μεςοπρόκεςμο Ρλαίςιο 

Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2018-2021 και λοιπζσ διατάξεισ 

1.16 Του ΝΟΜΟΥ 4782/2021 

2. Σισ Αποφάςεισ 

2.2 2.1 Το  Κριτιριο κατακφρωςθσ  τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, (Χαμθλότερθ Τιμι), ΚΑΛ  
ΚΛΤΘΛΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ ΤΘΝ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΑΡΟΨΘ ΡΟΣΦΟΑ ΑΡΟΚΛΕΛΣΤΛΚΑ ΒΑΣΕΛ ΤΛΜΘΣ  

2.3 Τισ διατάξεισ του ΡΔ 146/2003  περί εφαρμογισ του κλαδικοφ λογιςτικοφ ςχεδίου των Νοςοκομείων  

2.4 Το γεγονόσ ότι ςτο Γ.Ν. Φλϊρινασ  θ δυναμικότθτα των κλινϊν ανζρχεται ςτισ 140  κλίνεσ 

2.5 Tθν υπ αρ 192/31-8-2021 ΚΕΜΑ 13 ADA 6OG746907I-Z57.απόφαςθ του ΔΣ ζγκριςθ για τθν διενζργεια 

 
 

Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν 

από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το 

εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 

Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 

επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ 

ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 
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β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

δ) Οι οικονομικοί φορείσ λαμβάνουν όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αποτροπι ι τερματιςμό οποιαςδιποτε κατάςταςθσ ςφγκρουςθσ 

ςυμφερόντων που κα μποροφςε να προκφψει ςυγκεκριμζνα ωσ αποτζλεςμα οικονομικοφ ςυμφζροντοσ, πολιτικισ ι εκνικισ ςχζςθσ, 

οικογενειακϊν ι ςυναιςκθματικϊν δεςμϊν ι οποιαςδιποτε άλλθσ ςυναφοφσ ςφνδεςθσ ι κοινοφ ςυμφζροντοσ. 

Με μζριμνα του ανακζτοντοσ φορζα λαμβάνονται τα απαραίτθτα μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ μθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων των 

εμπλεκομζνων. Επίςθσ ο ανακζτων φορζασ λαμβάνει μζτρα για τθ διαςφάλιςθ ότι το προςωπικό του, περιλαμβανομζνθσ και τθσ διοίκθςισ 

του, δεν εμπλζκονται ςε κατάςταςθ, θ οποία κα μποροφςε να προκαλζςει ςφγκρουςθ ςυμφερόντων 

Προςταςία Προςωπικϊν Δεδομζνων 

Ι ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ  Εκπρόςωποσ  

Ρροςφζροντοσ,  ότι  θ  ίδια  ι  και  τρίτοι,  κατ’  εντολι  και  για  λογαριαςμό  τθσ,  κα επεξεργάηονται  προςωπικά δεδομζνα που 

περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ 

Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ κάκε 

εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε  

μορφισ  ακζμιτθ  επεξεργαςία,  ςφμφωνα  με  τισ  διατάξεισ  τθσ  κείμενθσ  νομοκεςίασ  περί  προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά 

τα αναλυτικϊσ  αναφερόμενα ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 

 
Γενικοί όροι   Πρόςκλθςθσ 
 

 
 
 

 
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ  θ παροχι   υπθρεςιϊν για τθν  ανάδειξθ αναδόχου    για τθν υλοποίθςθ εςωτερικοφ ελζγχου ςε 
κζματα διοικθτικά, διαχειριςτικά και λογιςτικά 
 
και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 

 

Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των… 7700€  ΕΤΡΩ  με  ΦΠΑ  24%  ΚΑΕ0419 
 
 

 
Οι  οικονομικοί  φορείσ  μποροφν  να  υποβάλλουν  προςφορά  μόνο  ςτο  ςφνολο  του  αντικειμζνου  του διαγωνιςμοφ 

και πρζπει να καλφπτουν  

Οι προςφορζσ που κα γίνουν αποδεκτζσ κα αφοροφν το ςφνολο του αντικειμζνου του διαγωνιςμοφ 

Η πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ κα πραγματοποιθκεί μζςω τθσ πλατφόρμασ θλεκτρονικϊν διαγωνιςμϊν i- supplies μζςω 

τθσ ιςτοςελίδασ  Οι οικονομικοί φορείσ που επικυμοφν να λάβουν μζροσ οφείλουν να κάνουν ςχετικι εγγραφι και να λάβουν 

κωδικοφσ πρόςβαςθσ. 

Η  εγγραφι ςτθν πλατφόρμα  iSupplies  είναι δωρεάν και γίνεται είτε μζςω τθλεφϊνου ςτθν   iSmart  P.C. ςτο

 2103601671 είτε ςυμπλθρϊνοντασ τθ ςχετικι φόρμα εγγραφισ ςτθ

 διεφκυνςθ: http://isupplies.gr/auth/register. Κατά τθ διενζργεια των διαγωνιςμϊν, θ επικοινωνία 

πραγματοποιείται μζςω   θλεκτρονικϊν  μθνυμάτων  ςτθ  διεφκυνςθ  θλεκτρονικισ  αλλθλογραφίασ  που  ζχει  δθλϊςει  

ο οικονομικόσ φορζασ κατά τθν εγγραφι του. Για  οποιαδιποτε  περαιτζρω  πλθροφορία  ςχετικά  με  τθν πλατφόρμα

 iSupplies οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ δφναται να απευκφνονται ςτα ακόλουκα ςτοιχεία 

επικοινωνίασ: τθλ:  2103601671, email: info@isupplies.gr 

http://isupplies.gr/auth/register
mailto:info@isupplies.gr
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Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Λ τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ. 

 
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ αποκλειςτικά βάςει 

τιμισ ςτο ςφνολο του αντικειμζνου του διαγωνιςμοφ. Οι προςφορζσ κα πρζπει να περιζχουν τα κάτωκι: 

1) Εγγφθςθ ςυμμετοχισ  ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ 

 
2) Πλιρθσ αναλυτικι τεχνικι περιγραφι για κάκε είδοσ για το οποίο κατατίκεται προςφορά. H τεχνικι προςφορά κα πρζπει 

να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ  που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο 

«Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ» του Ραραρτιματοσ Λ τθσ Διακιρυξθσ,   περιγράφοντασ   ακριβϊσ   πϊσ   οι   

ςυγκεκριμζνεσ   απαιτιςεισ   και   προδιαγραφζσ πλθροφνται.  Ρεριλαμβάνει  ιδίωσ  τα  ζγγραφα  και  δικαιολογθτικά  (π.χ.  

φυλλάδια  με  τα  τεχνικά χαρακτθριςτικά, πιςτοποιθτικά, εγχειρίδια, δθλϊςεισ ςυμμόρφωςθσ, βεβαιϊςεισ), βάςει των 

οποίων κα  αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν και υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, 

ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα. 

 
3) Τπεφκυνθ  διλωςθ  τθσ  παρ.  4  του  άρκρου  8  του  ν.  1599/1986,  υπογεγραμμζνθ  από  νόμιμο εκπρόςωπο, με τθν 

οποία να δθλϊνονται τα αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα ΛV (Υπεφκυνθ Διλωςθ Β’ ςυμμόρφωςθσ τθσ προςφοράσ με τουσ 

όρουσ τθσ διακιρυξθσ). 

 

4) Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε 

τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

 
Οι προςφορζσ που κα υποβλθκοφν θλεκτρονικά κα ςυμπεριλαμβάνουν απαραίτθτα τθν επιςυναπτόμενθ Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ 

παρ.4 του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 (ΡΑΑΤΘΜΑ ΛV), υπογεγραμμζνθ από τον εκπρόςωπο   του   οικονομικοφ   φορζα.   

Σφμφωνα   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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Οι  προ ςφο ρζσ  κα  υποβλ θκο φν  θλεκτ ρο νικά  ςτ θν  πλατφ όρμ α  θλ εκτ ρο νικϊν  διαγωνιςμϊν  i-supplies  μ ζςω 
 

ζωσ  τθν  καταλθκτικι  θμερομθνία  του  διαγωνιςμοφ,  ιτοι 
 

5/10/2021   θμζρα  Σρίτ θ  και  ϊρ α  11 :00 μμ . 
 
 
 
 

ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΜΕΑ 

 
1.  Για  τ θν  απόδειξ θ  τ θσ  μ θ  ςυνδρομ ισ  τ ων  λό γων  αποκλ ειςμ οφ  τ ων  παρ.1  και  2  τ ου  άρ.7 3  και 

 
τ ου  άρ.7 4  ο ι  ο ικο νο μ ικο ί  φορείσ  ο φείλουν  να  πρςκο μ ίςο υν  τ α  κάτωκι  δικαιολογθτ ικά  κατά 

 

τ θν  υ πο βο λ ι  τ θσ  προςφοράσ  τουσ: 

 

(α)   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. 

 
(β)   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. 

 
(γ)   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. 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. 
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Σα ζγγραφα του παρόντοσ υποβάλλονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94). τισ περιπτϊςεισ που με 

τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα  προβλεπόμενα  ςτισ  διατάξεισ  του  Ν.  

4250/2014  (Α’  94),  είτε  και  ςε  απλι  φωτοτυπία,  εφόςον ςυνυποβάλλεται  υπεφκυνθ  διλωςθ,  ςτθν  οποία  βεβαιϊνεται  θ  

ακρίβειά  τουσ  και  θ  οποία  φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

 
 

 
ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
1.   Η κατακφρωςθ τθσ προμικειασ κα γίνει ςτο ςφνολο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν . 

 
2.   Θ  κατακφρωςθ  γίνεται  με  απόφαςθ  τθσ  ανακζτουςασ  αρχισ  φςτερα  από  γνωμοδότθςθ  του αρμοδίου οργάνου. Θ 

ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ γίνεται εγγράφωσ προσ τον επιλεγζντα από τθν  ανακζτουςα αρχι, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 103 – 105 του Ν. 

4412/2016. Από τθν ανακοίνωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ ςτον Ανάδοχο, θ Σφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει 

ςυναφκεί. 

 
 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Στθν τεχνικι προςφορά απαραίτθτα πρζπει να αναγράφεται ότι οι ενδιαφερόμενοι ζλαβαν γνϊςθ των όρων  ,  τουσ  οποίουσ  

αποδζχονται ρθτά  και  ανεπιφφλακτα  με τθν  κατάκεςθ ανάλογθσ Τπεφκυνθσ  Διλωςθσ. 

τθν τεχνικι προςφορά κα κατατεκοφν όλα τα ςυνοδευτικά ζντυπα και πιςτοποιθτικά  κακϊσ  και  υπεφκυνθ  διλωςθ  

αναφοράσ  του  εργοςταςίου παραγωγισ. 

 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των τιμολογίων, κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν. 4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ   Συμβάςεισ  

Ζργων,  Ρρομθκειϊν  και  Υπθρεςιϊν),  μετά  τθν  υπογραφι  του  ςχετικοφ πρωτοκόλλου   ποςοτικισ  και  ποιοτικισ  

εκτζλεςθσ  των  εργαςιϊν  και  με  τθν  προςκόμιςθ  του τιμολογίου   και   των    δελτίων   φορολογικισ   και   

αςφαλιςτικισ   ενθμερότθτασ.   . Στα τιμολόγια κα αναφζρεται θ τιμι των ειδϊν μόνο ςε ΕΥΩ. 

 
2. Οι προςφορζσ κα ιςχφουν για τουλάχιςτον ενενιντα (90) θμζρεσ. 

 
3. Ο Προμθκευτισ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ  ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΗΝ ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 
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4. Θ κατακφρωςθ κα γίνει ςτον ενδιαφερόμενο που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι ςφγκριςθσ 

μεταξφ τεχνικά αποδεκτϊν ειδϊν. 

 
5. Σφμφωνα  µε  τα  άρκρα  13  &  14  του  Ν.3918/2-3-2011,  οι  ςυμμετζχοντεσ  ςτθ  διαδικαςία  του 

διαγωνιςμοφ υποχρεοφνται ςτθν οικονομικι τουσ προςφορά (ςε χωριςτι ςτιλθ) να αναγράψουν τισ τιμζσ 

του  Ραρατθρθτιριοφ Τιμϊν και τον Α/Α κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ κακϊσ και 

τον κωδικό GMDN µε τον οποίο παρακολουκοφνται. ε περίπτωςθ που κάποιο είδοσ ι υπθρεςία δεν 

παρακολουκείται από το Παρατθρθτιριο Σιμϊν αυτό κα δθλϊνεται ςε υπεφκυνθ διλωςθ 

(Παράρτθμα V, Τπεφκυνθ Διλωςθ Β’ ςυμμόρφωςθσ τθσ προςφοράσ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ). 

 
Σροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

 Ι ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ 

παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 4412/2016   θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται να προςκαλζςει τον επόμενο, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και 
προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα  υπερβαίνει τθν προςφορά που αυτόσ είχε υποβάλει (ριτρα υποκατάςταςθ σ). Ι ςφμβαςθ 
ςυνάπτεται εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Ι 
άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ. 

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Ι ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, 

που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

 

β)  ο  ανάδοχοσ,  κατά  το  χρόνο  τθσ  ανάκεςθσ  τθσ  ςφμβαςθσ,  τελοφςε  ςε  μια  από  τισ  καταςτάςεισ  που αναφζρονται ςτθν ςτο 

αρκρο 73 του Ν 4412/2016 κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ  Συνκικεσ και τθν 

Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 

258 τθσ ΣΛΕ 

 
 
 

Τπεργολαβία 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι  

υπεργολαβίασ  ςε  τρίτουσ,  κακϊσ  και  τουσ  υπεργολάβουσ  που  προτείνει.  Στθν  περίπτωςθ  που  o προςφζρων  αναφζρει 

ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε  τρίτουσ ςε ποςοςτό 

που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα  αρχι ελζγχει ότι δεν 

ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παροφςασ.. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, 

εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ Ο Ανάδοχοσ, ςφμφωνα,  δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του 

υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε 

υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν 

ευκφνθ του Αναδόχου.  

 

Δεν επιτρζπεται θ ανάκεςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ  
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 Ο Ανάδοχοσ με   ζγγραφό του, το οποίο επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα, ενθμζρωςε τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν 

επωνυμία/όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν 

εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε αλλαγι των 

πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 

ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ 

τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και  

οφείλει να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο 

τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία
1
.  

 

.Θ Ανακζτουςα Αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, Επιπλζον, θ Ανακζτουςα Αρχι, 

προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ 

άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ποςοςτοφ  

 Ο υπεργολάβοσ λαμβάνει γνϊςθ τθσ ςυνθμμζνθσ ςτθν παροφςα ριτρα ακεραιότθτασ και δεςμεφεται να τθριςει τισ 

υποχρεϊςεισ που περιλαμβάνονται ςε αυτι 

 

 
Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ 

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με 

απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου (Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και 

Παραλαβισ): 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 Ν4782/202 αντικαταςταςθ   αρκρο 203 περί κατακφρωςθσ και 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν ςυμ - 

μορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του 
ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 

γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν επιςκευάςει ι δεν ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον 

ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προ - βλζπονται του άρκρου 104   Ν4782/2021 τροποποιθςθ 

των αρκρων    206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 6 τθσ παροφςασ (ειδικοί όροι) εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ με τθν επιφφλαξθ τθσ 

επόμενθσ παρ 

Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων του Ν4412/2016  αρκρο203 (Κιρυξθ 

οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ),. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν),. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ 

εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ 

μζςα ςε ανατρεπτικι προκε - ςμία (30) θμερϊν από τθν  θμερομθνία  τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. 

Ι εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ 

αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 11 του 

άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 

απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χω - ρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ 

απόφαςθσ που επιβάλλει κυ - ρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ 

όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφα- ςθσ μζχρι αυτι να 

οριςτικοποιθκεί. 
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Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο  ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα 

ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016
.      

Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό 

Εφετείο προθγείται υπο - χρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 4412/2016,  

διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από 

τθν ίδια είτε από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται  από τον ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο 

δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 

Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Τποκατάςταςθ αναδόχου 

Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για ζνα από τα αδικιματα που 

αναφζρονται, ςτο αρκρο 73 του Ν 4412/2016 πο υ   Τ  Ο Ρ Ο Ρ ΟΛ Θ τ ε   μ ε  τ ο ν  Νο μ ο  4 7 8 2 / 2 0 2 1  α ρ κ ρ ο  2 2    θ ανακζτουςα αρχι 

δφναται να καταγγεί - λει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, 

περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων. 

Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό ανα- γκαςτικι  διαχείριςθ από 

εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβα - ςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του 

δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςτα - ςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε 

εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ 

αποηθμίωςθσ, ςφμ- φωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ 

Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προ - ςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, 

κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμ- βαςθσ και να  του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν 

παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει ο 

ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υπο - κατάςταςθσ). 

Ολοκλιρωςθ ςυμβατικοφ αντικειμζνου 

 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει ολοκλθρωκεί, όταν παραλθφκοφν οριςτικά, ποςοτικά και ποιοτικά οι υπθρεςίεσ, όταν αποπλθρωκεί το 

ςυμβατικό τίμθμα και εκπλθρωκοφν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ ι νόμιμεσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 

αποδεςμευκοφν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ. 

 

υμμόρφωςθ με τον Κανονιςμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137 

 

Τα αντιςυμβαλλόμενα μζρθ αναλαμβάνουν να τθροφν τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 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 Ρροςταςίασ Δεδομζνων / General Data Protection 

Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα: 

Α) Ωσ προσ τθν επεξεργαςία από τθν Ανακζτουςα Αρχι των προςωπικϊν δεδομζνων του Αναδόχου ςυμπεριλαμβανομζνων των 

προςτθκζντων/ςυνεργατϊν/δανειηόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ιςχφουν τα παρακάτω: 

Ο Ανάδοχοσ ςυναινεί ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ και επιτρζπει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι να 

προβεί ςε αναηιτθςθ-επιβεβαίωςθ όλων των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν, κακϊσ και ςτθν αναγκαία επεξεργαςία και διατιρθςθ δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα και ςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν με άλλεσ δθμόςιεσ αρχζσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι αποκθκεφει και επεξεργάηεται τα ςτοιχεία προςωπικϊν δεδομζνων του Αναδόχου που είναι αναγκαία για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ,  τθν εκπλιρωςθ των μεταξφ τουσ ςυναλλαγϊν και τθν εν γζνει ςυμμόρφωςι τθσ με νόμιμθ υποχρζωςθ, ςε ζγχαρτο αρχείο και ςε 

θλεκτρονικι βάςθ με υψθλά χαρακτθριςτικά αςφαλείασ με πρόςβαςθ αυςτθρϊσ και μόνο ςε εξουςιοδοτθμζνα πρόςωπα ι παρόχουσ 

υπθρεςιϊν ςτουσ οποίουσ ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν για λογαριαςμό τθσ και οι οποίοι διενεργοφν πράξεισ επεξεργαςίασ 

προςωπικϊν δεδομζνων. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι κα προβεί ςε ςυλλογι και επεξεργαςία (π.χ. ςυλλογι, καταχϊριςθ, οργάνωςθ,  αποκικευςθ, μεταβολι, διαγραφι, 

καταςτροφι κ.λπ.), για τουσ ανωτζρω αναφερόμενουσ ςκοποφσ, των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα όπωσ: (α) επίςθμων ςτοιχείων 

ταυτοποίθςθσ, (β) ςτοιχείων επικοινωνίασ, (γ) δεδομζνων και πλθροφοριϊν κοινωνικοαςφαλιςτικϊν και φορολογικϊν απαιτιςεων, (δ) γενικϊν 
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πλθροφοριϊν, (ε) ςτοιχείων πλθρωμισ, χρθματοοικονομικϊν πλθροφοριϊν και λογαριαςμϊν, (ςτ) δεδομζνων ειδικισ κατθγορίασ, των οποίων 

θ ςυλλογι και επεξεργαςία επιβάλλεται από τουσ όρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςκοποφσ αρχειοκζτθςθσ προσ το δθμόςιο ςυμφζρον, ι 

ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ. 

Τα προςωπικά δεδομζνα του Αναδόχου και των ςυνεργατϊν του (ςυμπεριλαμβανομζνων των δανειηόντων εμπειρία/υπεργολάβων) 

αποκθκεφονται για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν 

για μελλοντικοφσ φορολογικοφσ-δθμοςιονομικοφσ  ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ νομοκεςία, 

εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ εκκρεμοδικίασ αναφορικά με δθμόςια ςφμβαςθ τα 

δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. 

Κακ’ όλθ τθν διάρκεια που θ Ανακζτουςα Αρχι τθρεί και επεξεργάηεται τα προςωπικά δεδομζνα ο Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα ενθμζρωςθσ, 

πρόςβαςθσ, φορθτότθτασ, διόρκωςθσ, περιοριςμοφ, διαγραφισ ι και εναντίωςθσ υπό ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ προβλεπόμενεσ από το 

νομοκετικό πλαίςιο. 

Δεν επιτρζπεται θ επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα για ςκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο ζχουν ςυλλεχκεί παρά 

μόνον υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ του άρκρου 24 του ν. 4624/2019. 

Θ διαβίβαςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε άλλο δθμόςιο φορζα επιτρζπεται ςφμφωνα με το άρκρο 26 του 

ωσ άνω νόμου, εφόςον είναι απαραίτθτο για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ ι του τρίτου φορζα ςτον οποίο διαβιβάηονται τα δεδομζνα  και 

εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ που επιτρζπουν τθν επεξεργαςία ςφμφωνα με το άρκρο 24 του ίδιου νόμου. 

 

B. Ωσ προσ τθν επεξεργαςία από τον ανάδοχο προςωπικϊν δεδομζνων ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ιςχφουν οι 

διατάξεισ του άρκρου 28 ΓΚΡΔ. Ειδικότερα, ιςχφουν τα παρακάτω: 

α) ο ανάδοχοσ (εκτελϊν τθν επεξεργαςία) επεξεργάηεται τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα μόνο βάςει καταγεγραμμζνων εντολϊν τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ (υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ), 

β) διαςφαλίηει ότι τα πρόςωπα που είναι εξουςιοδοτθμζνα να επεξεργάηονται τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ζχουν αναλάβει δζςμευςθ 

τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ ι τελοφν υπό τθ δζουςα κανονιςτικι υποχρζωςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ, 

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα δυνάμει του άρκρου 32 ΓΚΡΔ, 

δ) τθρεί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2 και 4 για τθν πρόςλθψθ άλλου εκτελοφντοσ τθν επεξεργαςία, 

ε) λαμβάνει υπόψθ τθ φφςθ τθσ επεξεργαςίασ και επικουρεί τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ με τα κατάλλθλα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, ςτον 

βακμό που αυτό είναι δυνατό, για τθν εκπλιρωςθ τθσ υποχρζωςθσ του υπευκφνου επεξεργαςίασ να απαντά ςε αιτιματα για άςκθςθ των 

προβλεπόμενων ςτο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμζνου των δεδομζνων, 

ςτ) ςυνδράμει τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τα άρκρα 32 ζωσ 36 

ΓΚΡΔ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ φφςθ τθσ επεξεργαςίασ και τισ πλθροφορίεσ που διακζτει ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία, 

η) κατ’ επιλογι του υπευκφνου επεξεργαςίασ (ανακζτουςα αρχι), διαγράφει ι επιςτρζφει όλα τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ςτον 

υπεφκυνο επεξεργαςίασ μετά το πζρασ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν επεξεργαςίασ και διαγράφει τα υφιςτάμενα αντίγραφα, εκτόσ εάν το δίκαιο τθσ 

Ζνωςθσ ι του κράτουσ μζλουσ απαιτεί τθν αποκικευςθ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, 

θ) κζτει ςτθ διάκεςθ του υπευκφνου επεξεργαςίασ κάκε απαραίτθτθ πλθροφορία προσ απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που 

κεςπίηονται ςτο παρόν άρκρο και επιτρζπει και διευκολφνει τουσ ελζγχουσ, περιλαμβανομζνων των επικεωριςεων, που διενεργοφνται από τον 

υπεφκυνο επεξεργαςίασ ι από άλλον ελεγκτι εντεταλμζνο από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ. 

ι) Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία δεν προςλαμβάνει άλλον εκτελοφντα τθν επεξεργαςία χωρίσ προθγοφμενθ ειδικι ι γενικι γραπτι άδεια του 

υπευκφνου επεξεργαςίασ. 

 

Παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν/τισ αρμόδια/εσ επιτροπι/ζσ παραλαβισ. Θ οποία 

και κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και 

ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 

132 του ν. 4412/2016. 

 

     Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
     ΠΑΠΟΤΛΚΑ ΧΡΗΣΟ 
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Οι  υπο ψιφιο ι  π ρζπει  απαραίτθτα  να  κατ ακζςο υν  επί  πο ινι  από ρριψθσ 
 
 
 
 

       
 

Νομικό Πλαίςιο Εςωτερικοφ Ελζγχου 
• Άρκρο 25 του Νόμου 4025/11 (ΦΕΚ 228/Α/2011) με το οποίο κεςμοκετείται ο εςωτερικόσ ζλεγχοσ ςτισ 
δθμόςιεσ μονάδεσ υγείασ ςε κζματα διοικθτικά, διαχειριςτικά και λογιςτικά. Με τισ διατάξεισ αυτζσ 
προβλζπεται θ ζκδοςθ εςωτερικοφ κανονιςμοφ με τον οποίο κα ρυκμίηονται όλα τα κζματα εςωτερικοφ 
ελζγχου και κάκε αναγκαία λεπτομζρεια. 
• Θ υπ’ αρικμ. ΓΡ ΔΥ5γ/οικ. 129854/22-11-2011 εγκφκλιοσ του Υ.Υ.Κ.Α. 
• Θ υπ. αρικμ. πρωτ. 94064/01-10-2012 εγκφκλιοσ του Υ.Υ. ΟΚΘ ΕΡΑΝΑΛΘΨΘ(ΑΔΑ: Β43ΞΚ-ΡΓΗ) 
Α. Απαιτοφμενα 
 
 
Α. Απαιτοφμενα Προςόντα 
1. Ρτυχίο Ανωτάτθσ Οικονομικισ Σχολισ από Εκπαιδευτικό Μδρυμα τθσ θμεδαπισ ι Λςότιμου Αλλοδαποφ 
Εκπαιδευτικοφ Λδρφματοσ, με αναγνωριςμζνο τίτλο ςπουδϊν από τον ΔΟΑΤΑΡ. 
2. Αποδεδειγμζνθ τουλάχιςτον τριετι επαγγελματικι εμπειρία ςε δθμόςιουσ φορείσ υγείασ. 
3. Βεβαίωςθ ζνταξθσ ςτο Μθτρϊο Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν που τθρείται ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν για τισ 
μθ ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ ι βεβαίωςθ ότι είναι μζλθ του 
Ελλθνικοφ Λνςτιτοφτου Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν. 
4. Να μθν ζχει ο υποψιφιοσ ι θ εταιρεία ςχζςθ μετοχικι, ζμμιςκθ ι αφανι με επιχειριςεισ λογιςτικισ ι 
πλθροφορικισ υποςτιριξθσ, Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν, οι οποίεσ να ςυνδζονται με οποιαδιποτε 

ςχζςθ Γενικό Νοςοκομείο Φλϊρινασ  κάτι που κα αποδεικνφεται από ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ που κα προςκομίςει οίδιοσ ο υποψιφιοσ. 

5. Τίτλοι πιςτοποίθςθσ Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν από το Διεκνζσ Λνςτιτοφτο Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν 
6. Άδεια Λογιςτι-Φοροτεχνικοφ Α’ Τάξεωσ ςε ιςχφ.  
7. Καλι γνϊςθ Διεκνϊν Ρροτφπων Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφόρθςθσ (IFRS) και Διεκνϊν Ελεγκτικϊν 
Ρροτφπων και Ρροτφπων Εςωτερικοφ Ελζγχου. 
Β. Συνεκτιμϊμενα Ρροςόντα 
• Τίτλοι πιςτοποίθςθσ Εξωτερικϊν Ελεγκτϊν *ACCA, Διετζσ επαγγελματικό 
Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα του Λνςτιτοφτου Εκπαίδευςθσ Σϊματοσ Ορκωτϊν Ελεγκτϊν – 
Λογιςτϊν (ΛΕΣΟΕΛ)+ 
• Εμπειρία ςτον εξωτερικό ζλεγχο ςε ςυμβουλευτικι/ελεγκτικι εταιρεία. 
• Αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθν κατάρτιςθ ι/και παρακολοφκθςθ επιχειρθςιακϊν ςχεδίων ι/και ςτθν 
ανάλυςθ οικονομικϊν καταςτάςεων. 
• Αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε άλλα ςυναφι γνωςτικά αντικείμενα (π.χ. λογιςτικι, διοικθτικζσ διαδικαςίεσ • Ραρακολοφκθςθ ςεμιναρίων ςε κζματα 
εςωτερικοφ ελζγχου ι ελεγκτικισ. 
• Ριςτοποιοφμενθ Γνϊςθ Θ/Υ (Word, Excel, PowerPoint, Internet) . 
• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ςχετικό με τθν Ελεγκτικι 
• Γνϊςθ και δυνατότθτα χριςθσ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων του Δθμοςίου Λογιςτικοφ, του 
Μθτρϊου Δεςμεφςεων, των Αποκθκϊν, τθσ Μιςκοδοςίασ, του ΡΔ 146/03 και τθσ Νομοκεςίασ περί 
Ρρομθκειϊν των μονάδων υγείασ κάτι που κα αποδεικνφεται από ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ που κα 
προςκομίςει ο ίδιοσ ο υποψιφιοσ. 
• Καλι ι πολφ καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ. 
 

Αντικείμενο Ελζγχου 
Οι  Εργαςίεσ που οφείλει να κάνει ο Ανάδοχοσ 
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1. Ετιςιο πρόγραμμα ελζγχου 

• Μθνιαίοσ ζλεγχοσ λειτουργίασ μθχανογραφικϊν προγραμμάτων Νοςοκομείου. 

•  Μθνιαίοσ  ζλεγχοσ  εφαρμογισ  του  διπλογραφικοφ  ςυςτιματοσ  ςτισ  εφαρμογζσ  α)  τθσ  γενικισ λογιςτικισ, β) του δθμόςιου λογιςτικοφ και γ) 

αναλυτικισ λογιςτικισ. 

•  Μθνιαίοσ  ζλεγχοσ  επί  των  ςτοιχείων  του  esy  net  επί  των  οριςτικϊν  μθνιαίων  οικονομικϊν, καταςτάςεων (μθνιαία οριςτικά ιςοηφγια) ςτισ 

τρεισ εφαρμογζσ του διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ ιτοι: α) Γενικισ λογιςτικισ, β) Δθμόςιου λογιςτικοφ και γ) Αναλυτικισ λογιςτικισ. 

• Μθνιαίοσ ζλεγχοσ επί των οικονομικϊν και ςτατιςτικϊν ςτοιχείων που ςυμπλθρϊνονται ςτουσ πίνακεσ του esy net. 

• Ρεριοδικοί δειγματολθπτικοί ζλεγχοι φυςικισ απογραφισ ςε διαχειρίςεισ φαρμακείου υλικϊν και παγίων, τόςο ςε επίπεδο κεντρικϊν διαχειρίςεων 

όςο και ςε επίπεδο κλινικϊν, χειρουργείων διαγνωςτικϊν εργαςτθρίων κ.λ.π. 

• Μθνιαία εποπτεία του οριςτικοφ κλειςίματοσ των ιςοηυγίων. 

• Διαδικαςίεσ ελζγχου ςχετικϊν με τθν προετοιμαςία και κατάρτιςθ των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων. 

• Μθνιαίοσ ζλεγχοσ τθσ εξζλιξθσ του μθτρϊου δεςμεφςεων. 

 

2. Διαδικαςίεσ εςωτερικοφ ελζγχου ςτον τομζα τθσ μθχανογράφθςθσ . 

Μθνιαίεσ διαδικαςίεσ ςτον τομζα τθσ μθχανογράφθςθσ των μθχανογραφικϊν υποςυςτθμάτων του Νοςοκομείου και τθσ διαςφνδεςθσ αυτϊν τόςο 

μεταξφ τουσ όπου απαιτείται όςο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ. 

Ειδικότερα ςτο τζλοσ κάκε μινα ο εςωτερικόσ ελεγκτισ κα πιςτοποιεί, μετά από δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ τθν εφρυκμθ λειτουργία των 

κάτωκι βαςικϊν υποςυςτθμάτων του Νοςοκομείου: 

•   Υποςφςτθμα   διαχείριςθσ   φαρμάκου   -   υλικϊν   ιατροβιοτεχνολογίασ   -   αναλωςίμων   υλικϊν   - ανταλλακτικϊν και υπθρεςιϊν. 

• Υποςφςτθμα μθτρϊου παγίων. 

•  Υποςφςτθμα  κίνθςθσ  αςκενϊν  -  τιμολόγθςθσ  αςκενϊν  -  εξωτερικϊν  ιατρείων  -  απογευματινϊν ιατρείων - Τ.Ε.Ρ.. 

• Υποςφςτθμα διαχείριςθσ διαγνωςτικϊν - απεικονιςτικϊν εργαςτθρίων, L.I.S, R.I.S, PAX. 

• Υποςφςτθμα διαχείριςθσ κλινικϊν - ιατρικόσ φάκελοσ αςκενϊν. 

• Υποςφςτθμα προμθκευτϊν. 

• Υποςφςτθμα μιςκοδοςίασ. 

 

3. Διαδικαςίεσ εςωτερικοφ ελζγχου ςτον τομζα του διπλογραφικοφ ςυςτιματοσ. 

Στο τζλοσ κάκε μινα, μετά από δειγματολθπτικό ζλεγχο κα πιςτοποιοφνται τα κάτωκι: 

• Θ ενθμερότθτα των μθχανογραφικϊν υποςυςτθμάτων με το ςφνολο των οικονομικϊν ςυναλλαγϊν του μινα αναφοράσ. 

• Ενθμερότθτα και ςυμφωνία των δεδομζνων των ανωτζρω υποςυςτθμάτων προσ τουσ λογαριαςμοφσ τθσ γενικισ λογιςτικισ, του δθμόςιου 

λογιςτικοφ και τθσ αναλυτικισ λογιςτικισ. 

• Απαραίτθτεσ ςυμφωνίεσ και διαςταυρϊςεισ ςτθν κίνθςθ των λογαριαςμϊν τάξεωσ ςχετικϊν με τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ του 

Νοςοκομείου. 

• Ενθμζρωςθ αναλυτικισ λογιςτικισ εξαγωγι των κοςτολογικϊν ςτοιχείων του πίνακα αναφοράσ. 

• Καταγραφι εκκρεμοτιτων του μινα αναφοράσ και προτάςεισ επίλυςθσ τουσ. 
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4. φνταξθ μθνιαίασ ζκκεςθσ προσ τθ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου. 

Σφνταξθ μθνιαίασ ζκκεςθσ προσ τθ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου, ςχετικισ με τα προβλιματα που προζκυψαν από το μθνιαίο ζλεγχο - καταγραφι 

εκκρεμοτιτων - προτάςεισ και λφςεισ για τθ βελτίωςθ των υφιςτάμενων διαδικαςιϊν. 

 

5. Ετιςια ζκκεςθ πεπραγμζνων προσ τθ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου. 

Ετιςια ζκκεςθ που κα ςυνοδεφει τον Απολογιςμό, τον Λςολογιςμό, τθν Κατάςταςθ των Αποτελεςμάτων κακϊσ και το Ρροςάρτθμα. 
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Θμερομθνία,……../……../2021 
 
 
 
 

ΣΦΑΓΛΔΑ ΚΑΛ ΥΡΟΓΑΦΘ ΝΟΜΛΜΟΥ ΕΚΡΟΣΩΡΟΥ 
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Παράρτθμα ΙV – ΤΠΕΤΘΤΝΕ ΔΗΛΩΕΙ 
 
 

Α. ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΜΗ ΤΝΔΡΟΜΗ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 
 
 
 

  
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

(άρκρο 8 
Ν.1599/1986) 

 
Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 
8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΡΟΣ
(1)

:  

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………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 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 Λουλίου 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 Λουνίου  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 διατάξεισ νόμου. 

· Δεν ζχω ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016. 
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· 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 ι ςυνδεδεμζνθ με εμζνα επιχείρθςθ ςυμβουλζσ ςτθν 3
θ   

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. 

· Δεν  ζχω  επιδείξει  ςοβαρι  ι  επαναλαμβανόμενθ  πλθμμζλεια  κατά  τθν  εκτζλεςθ  ουςιϊδουσ  απαίτθςθσ  ςτο  πλαίςιο 

προθγοφμενθσ   δθμοςιάσ   ςφμβαςθσ,   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 λειτουργιά 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  του 

ςυμμετζχοντα είναι: 

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

· Δεν ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, 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 

κα ι 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 του Ν.4412/2016 

· Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Υπθρεςίασ για αναβολι, ματαίωςθ ι 

ακφρωςθ του Διαγωνιςμοφ 

· Δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ αλλά και κατά το 

ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ εφόςον επιλεγοφν 

· Λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν  χαρακτθριςτεί ωσ 

τζτοιεσ 

· Κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ δεςμεφεται 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 

 

Θμερομθνί
α: 

 
 

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 
10 ετϊν. 
(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. ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΕ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 
 
 

  
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ(άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο 
άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 
8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
ΡΟΣ

(1)
: 3

θ  
ΥΡΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ) 

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 ςτ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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 διακιρυξθσ και ςυμφωνϊ απόλυτα με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ αυτισ. 
 

· οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ πλθροφν τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 
 

· όλα τα μζρθ των απαιτοφμενων υλικϊν και ανταλλακτικϊν είναι καινοφργια και αμεταχείριςτα. 
 

· ο προςφζρων διακζτει το απαιτοφμενο ζμπειρο προςωπικό και τον τεχνολογικό εξοπλιςμό για τθν 

παροχι των απαραίτθτων υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ. 

· oι τιμζσ των προςφερομζνων ειδϊν δεν υπερβαίνουν ι είναι ίςεσ με τισ τιμζσ που αναγράφονται ςτο Ραρατθρθτιριο 
τιμϊν 

τθσ ΕΡΥ όπωσ αυτό ιςχφει κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ των 
προςφορϊν, εφόςον υπάρχει. 

 
 

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 10 ετϊν. 
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