
  

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  

Τμήμα Προμηθειών 

Πληροφορίες:  Τζιούφα Ειρήνη 

Τηλ.: 2462350312 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

   

 Γρεβενά, 09.03.2022 

   

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 CPV- 39830000-9 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ # 24.000,00 € # 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   : 09/03/2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.    : 2714



ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αναθέτουσα Αρχή ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Αρμόδια διεύθυνση / τμήμα Τμήμα Προμηθειών 

Διεύθυνση - στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας 
αρχής 

Περιοχή Στρατοπέδου , ΤΚ 51 100, Γρεβενά 

τηλ: 2462 350312 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prom1@nosgrevenon.gr 

Κριτήριο κατακύρωσης 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

Ετήσια Προϋπολογισθείσα Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 19.354,44 € 

Ετήσια Προϋπολογισθείσα Δαπάνη με  ΦΠΑ 24.000,00 €  

Ισχύς Σύμβασης Η σύμβαση θα ισχύει για (1) έτος  

Καταληκτική  ημερομηνία κατάθεσης 
προσφορών 

Τρίτη  22 Μαρτίου 2022 και ώρα 14:30 μ.μ. 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. 

Τόπος διενέργειας Τμήμα Προμηθειών Γ.Ν.Γρεβενών 

Κωδικός CPV 39830000-9 



ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών 

Ταχυδρομική διεύθυνση Περιοχή Στρατοπέδου 

Πόλη Γρεβενά 

Ταχυδρομικός Κωδικός 51100 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS GR 531 ΓΡΕΒΕΝΑ 

Τηλέφωνο 2462 350312 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  prom1@nosgrevenon.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Τζιούφα Ειρήνη 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.nosgrevenon.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.) 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Υπηρεσιών Υγείας. 

Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει με τον 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28.06.2014) 

Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις  

1.2. Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.), όπως ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί με το άρθρο 

πρώτο του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 

Α΄ 45/9-3-1999).  

1.3. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει. 

1.4. Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 25/Α/09.02.2007) 

1.5. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007). 



1.6. Του Ν. 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 66/11.5.2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες 

διατάξεις», άρθρο 24. 

1.7. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» «Πρόγραμμα Διαύγεια» 

και άλλες διατάξεις.(Α-112). 

1.8. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 

συμβάσεων», έτσι όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 

Α’51/2012) 

1.9. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις» 

1.10. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-09-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

1.11. Του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51 τ.Α΄/2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».  

1.12. Του Ν 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α/07.05.2013) Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013 

1.13. Του Ν. 4174-2013 (170-τ.Α΄- 26.7.2013) Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις 

1.14. Του Ν. 4238-2014 (38-τ.Α΄-17.02.2014) Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή 

σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις 

1.15. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄)  «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

1.16. Του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 

εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» 

1.17. Του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014) Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής 

Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών 

ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών μελών, ανθρώπινων οργάνων που 

προορίζονται για μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη 

Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.  

1.18. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ. Α΄/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

1.19. Του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/25.05.2016) Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 

1.20. Του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ) και όπως τροποποιημένος ισχύει. 

1.21. Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α΄/28-03-2017) που αφορά τη "Συγκρότηση 

Τοπικών Ομάδων Υγείας". 

1.22. Τον Ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α΄/2017) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 

επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις». 

1.23. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84/τ. Α΄/13.04.2020) «Μέτρα για την αντιμετώπιση 

των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες 

διατάξεις» 

1.24. Τον Ν. 4683/2018 (ΦΕΚ 83/Α΄/2018) Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 

της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις. 



1.25. Τον Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς 

της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 

2. Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται επίσης και από το σύνολο των κάτωθι αποφάσεων: 

2.1. Το υπ΄αριθμ.  336/13-01-2021 πρακτικό της επιτροπής  τεχνικών προδιαγραφών. 

2.2. Την υπ' αριθμ. 24η/15-01-2021 (ΑΔΑ:Ω88Μ4690ΒΨ-6ΛΑ) Απόφαση έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών 

του υπ΄αριθμ .  336/13-01-2021 πρακτικό της επιτροπής.  

2.3. Την υπ΄αριθμ. 60η/22.02.2022 (ΑΔΑ: ΨΑ6Κ4690ΒΨ-ΜΩ8) Απόφαση Έγκρισης Σκοπιμότητας για την 

διενέργεια Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος προμήθειας Υλικών Καθαριότητας  με CPV 39830000-9  για τις 

ανάγκες του Νοσοκομείου μας.  

2.4. Την υπ΄αριθμ. 153/2462/02.03.2022 (ΑΔΑ:6ΨΠΧ4690ΒΨ-ΧΨ5) (ΚΑΕ 1381) απόφαση Ανάληψης 

υποχρέωσης του Νοσοκομείου μας . 

σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

Γενικοί Όροι Πρόσκλησης   

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών καθαριότητας με CPV 39830000-9  για τις ανάγκες 

του Γ.Ν.Γρεβενών.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των #24.000,00€# 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1381 με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 

Γ.Ν.Γρεβενών. 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο ή για μέρος των ζητούμενων ειδών από την κάθε επιμέρους 
κατηγορία ή ομάδα ειδών του πίνακα, για το σύνολο της ποσότητας ανά είδους. Οι ζητούμενες 

ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ’ εκτίμηση των αναγκών του Νοσοκομείου, με 

βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα προηγούμενα έτη. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση 

να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται 

από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης.  

 
Όλοι οι προσφέροντες πρέπει οπωσδήποτε μαζί με τις προσφοράς τους να καταθέσουν δείγματα εις 

διπλούν και εφόσον αυτό είναι αδύνατο λόγω της φύσης τους και της αξίας τους, αντίστοιχα prospectus 

στα είδη. 

 

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 24.000,00€ (19.354,44€ 

αξία + 4.645,06€ Φ.Π.Α. 6% & 24%). 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι  και στον παρακάτω πίνακα της παρούσας διακήρυξης. 
 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς 
μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22/03/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 
μ.μ.   

 Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο Τμήμα Γραμματείας του Νοσοκομείου, όπου θα             

παραλαμβάνονται και θα αποδίδονται στο Γραφείο Προμηθειών Τηλέφωνα Επικοινωνίας 2462350312. 



Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς, καθώς στον φάκελο της τεχνικής και οικονομικής  προσφοράς (ο 

οποίος θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος, επωνυμία – διεύθυνση– τηλέφωνο –ΑΦΜ), θα 

πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς : 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ – Τ.Κ. 51100 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ : ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 02 /2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω 

ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, χωρίς να 

αποσφραγισθούν. 

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 23/03/2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10.00 π.μ. στο 

Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, από αρμόδια επιτροπή. 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΛΗΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
09-03-2022 

Μέχρι και την 

22-03-2022 

ΩΡΑ: 14:30 

23-03-2022 

ΩΡΑ: 10:00 

 

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ), στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ηλεκτρονική σελίδα του Νοσοκομείου 
www.nosgrevenon.gr. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν τα κάτωθι: 

1) Πλήρης αναλυτική τεχνική περιγραφή για κάθε είδος για το οποίο κατατίθεται προσφορά. H τεχνική 

προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές  που έχουν τεθεί από την 

αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο «Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Ι της 

Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 

πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά (π.χ. φυλλάδια με τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά, εγχειρίδια, δηλώσεις συμμόρφωσης, βεβαιώσεις), βάσει των οποίων 
θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών και υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο 

ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από νόμιμο 

εκπρόσωπο, με την οποία να δηλώνονται τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙV (Υπεύθυνη Δήλωση Β’ 

συμμόρφωσης της προσφοράς με τους όρους της διακήρυξης). 

3) Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης - τεκμηρίωσης, με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις με 

σχετικές παραπομπές σε όλα τα σημεία των Απαιτήσεων-Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος 

Ι (Τεχνική Περιγραφή) της παρούσας καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση και όρους της 



διακήρυξης (γενικών, ειδικών, τεχνικών προδιαγραφών, κτλ.), σύμφωνα με το υπόδειγμα και τις 

επεξηγήσεις στο Παράρτημα ΙΙ. 

4) Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
(πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής) ως εξής:  

 Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 

υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για 

παράδοση και εγκατάσταση του υλικού ή της παρεχόμενης προμήθειας στον τόπο και με τον 

τρόπο, που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, εκτός του Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγετε το 

είδος, ο οποίος θα αναγράφεται χωριστά και θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

 Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και 
ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και 

ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. 

 Σε περιπτώσεις ειδών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της 

οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη 

και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα είδη έχουν προσφερθεί 

δωρεάν. 

 Η προσφερόμενη τιμή με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., επί ποινή αποκλεισμού, δεν πρέπει να 

ξεπερνά τον επιμέρους προϋπολογισμό του σκέλους του διαγωνισμού που συμμετέχει ο 
οικονομικός φορέας. 

 Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον συμμετέχοντα μέχρι την ολοκλήρωση της 

σύμβασης. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και 

οποιαδήποτε αξίωση του συμμετέχοντα πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου των ειδών που 

θα προσφέρει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και 

την αποπληρωμή τους.  

 Σύμφωνα µε τα άρθρα 13 & 14 του Ν.3918/2-3-2011, οι συμμετέχοντες στη διαδικασία του 
διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να 

αναγράψουν τις τιμές του Παρατηρητήριού Τιμών και τον Α/Α κατά την ημερομηνία κατάθεσης 

της προσφοράς καθώς και τον κωδικό GMDN µε τον οποίο παρακολουθούνται. Σε περίπτωση 
που κάποιο είδος ή υπηρεσία δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών αυτό θα 
δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση (Παράρτημα ΙV, Υπεύθυνη Δήλωση Β’ συμμόρφωσης της 
προσφοράς με τους όρους της διακήρυξης).  

 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ β) δεν 

προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 
του ν. 4412/2016, γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης και δ) η 

προσφερόμενη τιμή είναι ανώτερη του Παρατηρητηρίου Τιμών. 

 Όταν οι οικονομικές προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα αγαθά ή τις 

υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 

τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας κατά 

ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της 

αναθέτουσας αρχής. Οι ανωτέρω εξηγήσεις μπορεί  να αφορούν ιδίως: α) τα οικονομικά 

χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει 

ο προσφέρον για την παροχή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών, γ) την πρωτοτυπία 
των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα, δ) το ενδεχόμενο 

χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα. 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 και του 

άρ.74 οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά κατά την 

υποβολή της προσφοράς τους: 



(α)  Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 

έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα 

μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή 

στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

(β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, 

που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται 

σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή 

έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

(γ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 

είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 

εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  

οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Στις 
περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά 
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

1. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στην  συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα ανά ζητούμενο 

είδος. 

2. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα 

από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 103 – 105 του Ν. 4412/2016. Από 

την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει 

συναφθεί.  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Στην τεχνική προσφορά απαραίτητα πρέπει να αναγράφεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν γνώση των 

όρων διαδικασίας, τους οποίους αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα με την κατάθεση Υπεύθυνης 

Δήλωσης. Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθούν όλα τα συνοδευτικά έντυπα και πιστοποιητικά όπως ISO 
εμπορίας και διακίνησης ή παροχής υπηρεσιών των συμμετεχόντων και prospectus των προσφερόμενων 

ειδών καθώς και υπεύθυνη δήλωση αναφοράς του εργοστασίου παραγωγής. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η πληρωμή της αξίας των τιμολογίων, θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/08-08-2016 

(Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), μετά την υπογραφή του σχετικού  

πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των εργασιών και με την προσκόμιση του 



τιμολογίου και των δελτίων φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Στα τιμολόγια θα 

αναφέρεται η τιμή των ειδών μόνο σε ΕΥΡΩ. 

2.  Οι προσφορές θα ισχύουν για τουλάχιστον εντός ενενήντα (90) ημερών. 

3.  Ο Προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. O Φ.Π.Α. βαρύνει το Γενικό Νοσοκομείο 

Γρεβενών. 

4.  Η κατακύρωση θα γίνει στον ενδιαφερόμενο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. 

5. Σύμφωνα µε τα άρθρα 13 & 14 του Ν.3918/2-3-2011, οι συμμετέχοντες στη διαδικασία του 

διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις 

τιμές του Παρατηρητήριού Τιμών και τον Α/Α κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς 

καθώς και τον κωδικό GMDN µε τον οποίο παρακολουθούνται.  

Σε περίπτωση που κάποιο είδος ή υπηρεσία δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών αυτό 
θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση (Παράρτημα ΙV, Υπεύθυνη Δήλωση Β’ συμμόρφωσης της 
προσφοράς με τους όρους της διακήρυξης).  

  

                                                                                                             

                                                                                                           Η Διοικήτρια του Γ.Ν.Γρεβενών 

 Δρ. Καπάτου Π. Ευτυχία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ -

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI –  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ -
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών καθαριότητας και διαφόρου αναλώσιμου υλικού 

συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 24.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6% & 24%, για τις 

ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών, από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, 
απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, με τη 

σύμφωνη γνώμη του συμμετέχοντος, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη 

της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.Περαιτέρω 

παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 παρ. 

4 του Ν.4412/2016. 

Σε περίπτωση που προκύψει σύμβαση από Ανωτέρα Αρχή για το σύνολο των υπηρεσιών ή μέρος του 

συνόλου των υπηρεσιών που θα παρέχει ο Ανάδοχος, η παρούσα σύμβαση παύει να ισχύει χωρίς την 

έγγραφη συναίνεση του αναδόχου και χωρίς να προκύπτει καμία υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής 

προς τον Ανάδοχο. 

Ουδεμία μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Αν πάντως 
η εκτέλεση της Σύμβασης δεν προχωρεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να δώσει 

στον Ανάδοχο την εντολή να το αναθεωρήσει και να της υποβάλει το αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα 

προς έγκριση. 

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο ή για μέρος των ζητούμενων ειδών από την κάθε επιμέρους 
κατηγορία ή ομάδα ειδών του πίνακα, για το σύνολο της ποσότητας ανά είδους. Οι ζητούμενες 

ποσότητες είναι ενδεικτικές και έχουν προσδιοριστεί κατ’ εκτίμηση των αναγκών του Νοσοκομείου, με 

βάση την κατανάλωση αντίστοιχων ειδών κατά τα προηγούμενα έτη. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση 

να εξαντλήσει τις ποσότητες αυτές ή τον προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται 

από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης.  

Όλοι οι προσφέροντες πρέπει οπωσδήποτε μαζί με τις προσφοράς τους να καταθέσουν δείγματα εις 
διπλούν και εφόσον αυτό είναι αδύνατο λόγω της φύσης τους και της αξίας τους, αντίστοιχα 
prospectus.  

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 24.000,00€ (19.354,44€ 

αξία + 4.645,06€ Φ.Π.Α. 6% & 24%) 

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο 

βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στον παρακάτω 

πίνακα  της παρούσας διακήρυξης.  

 

 

 

 

 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΖΗΤΟΥΜΕ
ΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  

Απορροφητικές πετσέτες 

καθαρισμού, ( ενδεικτικού τύπου 

WETTEX ή παρόμοιο) Νο 3,υψηλής 

απορροφητικότητας και γρήγορου 

στεγνώματος. (ΜΠΛΕ  50τεμ.   
ΚΟΚΚΙΝΟ 50τεμ.) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100 0,95 95,00 

2 

ΠΑΝΙ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ  

4 ΧΡΩΜΑΤΑ 

ΚΟΚΚΙΝΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ-

ΜΠΛΕ - ΠΡΑΣΙΝΟ 

Πετσέτες μικροΐνας 40x40 cm 

( ΚΙΤΡΙΝ0 10τεμ.   ΜΠΛΕ  10τεμ. 
ΠΡΑΣΙΝ0 10τεμ.  ΚΟΚΚΙΝΟ 10τεμ.  ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 40 1,70 68,00 

3 ΣΥΡΜΑ ΦΩΛΙΤΣΑ Σύρμα Φωλίτσα ΤΕΜΑΧΙΟ 50 0,25 12,50 

4 
ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΜΕΓΕΘΗ 

Γάντια Βινυλίου μιας χρήσης 
διάφορα μεγέθη (100τεμ) M,L 

ΤΕΜΑΧΙΟ 40000 0,07 2.800,00 

5 
ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΗΣ 
Μάσκες μιας χρήσης ΤΕΜΑΧΙΟ 1000 0,10 100,00 

6 
ΒΑΣΗ ΠΑΝΕΤΑΣ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

Βάση πανέτας αλουμινίου  60cm 

πλαστικά άγκιστρα 
ΤΕΜΑΧΙΟ 2 16,00 32,00 

7 
ΠΑΝΑΚΙΑ ΓΙΑ 

ΠΑΤΩΜΑ 

Πανί ξεσκονίσματος δαπέδου 100 

τεμαχίων και πλάτους 60 εκ μίας 

χρήσης ελαφρώς εμποτισμένα για 

αποτελεσματικό ξεσκόνισμα όλων 

των δαπέδων.(Βάση πανέτας  60cm) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 1000 0,08 80,00 

8 
ΜΑΠA ΚΟΚΚΙΝΕΣ 

ΓΙΑ WC 

Σφουγγαρίστρες κορδόνι (νήμα) 
κορυφαίας ποιότητας κατασκευής & 

αντοχής.  Βάρος 400 γραμμάρια. 

(ΚΟΚΚΙΝΕΣ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 5,00 250,00 

9 

ΜΑΠΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 

(ΜΠΛΕ- ΠΡΑΣΙΝΕΣ) 

Σφουγγαρίστρες κορδόνι (νήμα) 

κορυφαίας ποιότητας κατασκευής & 

αντοχής.  Βάρος 400 γραμμάρια. 
(ΜΠΛΕ  50τεμ. ΠΡΑΣΙΝΕΣ 50τεμ.) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100 5,00 500,00 

10 

ΚΕΦΑΛΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ 

Κάλυκας Επαγγελματικής 

Σφουγγαρίστρας 
ΤΕΜΑΧΙΟ 20 3,80 76,00 

11 
ΚΟΝΤΑΡΙ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

Κοντάρι αλουμινίου επαγγελματικής 
χρήσης με τεράστια αντοχή (για 

κάλυκες επαγ/κης σφουγγαρίστρας) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10 5,00 50,00 

12 

ΤΑΦ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 

ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ 
ΤΖΑΜΙΑ 

Ταφ με κοντάρι και λάστιχο για 

τζάμια 40 cm 
ΤΕΜΑΧΙΟ 2 15,00 30,00 

13 
ΓΟΥΝΑΚΙΑ ΓΙΑ 

ΤΖΑΜΙΑ 

Γουνάκι (βρεκτήρα) τζαμιών 

βαμβακερό 40cm 
ΤΕΜΑΧΙΟ 10 6,00 60,00 

14 
ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ  ΓΙΑ 

ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 

Μπουκαλάκια πλαστικά με πώμα 

χωρητικότητας 1 λίτρου (1000ml) 
ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,10 11,00 



15 

ΣΕΤ ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕ 

ΦΑΡΑΣΙΑ (με 

κοντάρι) 

Σετ σκούπες με φαράσια με κοντάρι ΤΕΜΑΧΙΟ 10 7,00 70,00 

16 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

ΣΚΟΥΠΑΣ 
Ανταλλακτικά σκούπας ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,50 25,00 

17 
ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ 

ΣΚΟΥΠΕΣ  
Κοντάρια σκούπας  1,30cm ΤΕΜΑΧΙΟ 5 2,00 10,00 

18 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 

Χαρτί υγείας 200 gr., λείο, λευκό, Α΄ 

ποιότητας, 100% πρωτογενής 

χαρτομάζα, 100% λευκασμένο μη 

ανακυκλώσιμο χαρτοπολτό, πλήρως 
υδατοδιαλυτό και σε συσκευασία 
των 40 ρολών ανά δέμα, εντός 
πλαστικού σάκου.  

ΡΟΛΑ 5000 0,40 2.000,00 

19 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ  

Χειροπετσέτες συσκευών τουαλέτας 

(Α’ ποιότητας από 100% λευκασμένο 

χαρτοπολτό, ανθεκτικές και 

απορροφητικές, σε συσκευασία 

πακέτου με πλαστικό περίβλημα. 

Κιβώτιο με 20 πακέτα x200φύλλα 

(4000 φύλλα ανά  κιβώτιο) για θήκη 

WC 

ΚΙΒΩΤΙΟ 100 18,00 1.800,00 

20 

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 

ΑΛΑΤΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

Καθαριστικό Αφαλατικό να  

απομακρύνει τα άλατα, τις 

ακαθαρσίες και τα υπολείμματα 

σαπουνιού 5 litra. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 50 10,00 500,00 

21 
ΧΛΩΡΙΝΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

Χλωρίνη παχύρευστη (τύπου 

KLINEX),συμπυκνωμένο διάλυμα 

υποχλωριώδους νατρίου,με 

καθαριστικές-απολυμαντικές 

ιδιότητες και περιεκτικότητα 
τουλάχιστον 4% κ.ο. σε ενεργό 

χλώριο (Na) και πλαστικές φιάλες 

των 4lt, πάνω στην οποία θα 

αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και 

ασφάλειας. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 200 5,00 1.000,00 

22 
ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

Υγρό καθαρισμού γενικής χρήσης, 5 
litra. Απορρυπαντικό,χαμηλού 

αφρισμού, κατάλληλλο για όλες τις 

επφάνειες που πλένονται: ξύλο, 

πλαστικό,ανοξείδωτο,φορμάικες,πλ

ακάκια δαπέδου,μάρμαρα,τοίχους 

κ.λ.π.,.Δεν θα πρέπει να αφήνει 

ίζημα,να έχει ευχάριστη και 
διακριτική οσμή,να περιέχει ενεργά 

επιφανειοδραστικά min 5%,να 

περιέχει σαπούνι min 0,8% και να 

περιέχει διαλύτη min 4%.Πλαστική 

φιάλη 5 litra πάνω στην οποία θα 

αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και 

ασφάλειας. 

ΤΕΜΑΧΙΟ 150 5,00 750,00 



23 

ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ 

ΧΕΡΙΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

Υγρό σαπούνι χεριών, αρωματικό, 

σε φιάλες των 4.000gr. περίπου, να 

σκοτώνει κατά 99% τα βλαβερά 

βακτήρια χωρίς να ερεθίζει το 

δέρμα, να είναι συμβατό με το 
Ευρωπαϊκό πρότυπο (BS EN 1276) 

για την βακτηριοκτόνο δράση των 

χημικών απολυμαντικών ( 

εξουδετερώνει το e-coli και την 

σαλμονέλα),να μην περιέχει 

πετροχημικά ,φωσφορικά άλατα ή 

ένζυμα, να είναι υποαλλεργικό 

,κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα. 
(4 litra) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 100 5,00 500,00 

24 

ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ 

ΚΙΤΡΙΝΕΣ 60*80 
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ 

Σακούλες  Μολυσματικών Κίτρινες  

50L  . Φέρουν ειδική σήμανση 
μολυσματικών αποβλήτων 

ΤΕΜΑΧΙΟ 8000 0,15 1.200,00 

25 

ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ 

ΚΙΤΡΙΝΕΣ 80*110 
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ 

Σακούλες  Μολυσματικών Κίτρινες  

50L   .  Φέρουν ειδική σήμανση 
μολυσματικών αποβλήτων 

ΤΕΜΑΧΙΟ 20000 0,25 5.000,00 

26 
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

60*80 ΜΑΥΡΕΣ 

Σακούλες απορριμμάτων γενικής 

χρήσης, μαύρες, πλαστικές, 

ενισχυμένες, ενδεικτικών 
διαστάσεων 0,60Χ0,80 εκ. περίπου, 

βαρέως τύπου, βιοδιασπώμενες και 

σε συσκευασία των πενήντα ( 50 ) 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΚΙΛΟ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 18000 0,12 2.160,00 

27 

ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

80*110 ΜΑΥΡΕΣ 

Σακούλες απορριμμάτων γενικής 

χρήσης,(γίγας) μαύρες, πλαστικές, Χ-

tra ενισχυμένες, ενδεικτικών 

διαστάσεων 0,80Χ1,10 εκ. περίπου, 

βαρέως τύπου, βιοδιασπώμενες και 

σε συσκευασία των πενήντα ( 50 ) 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΚΙΛΟ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10000 0,20 2.000,00 

28 

ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

70*100 ΜΑΥΡΕΣ 

Σακούλες απορριμμάτων γενικής 

χρήσης, μαύρες, πλαστικές, 

ενισχυμένες, ενδεικτικών 

διαστάσεων 0,70Χ1,00 εκ. περίπου, 

βαρέως τύπου, βιοδιασπώμενες και 
σε συσκευασία των πενήντα ( 50 ) 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ.(ΚΙΛΟ) 

ΤΕΜΑΧΙΟ 10000 0,20 2.000,00 

29 

ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

50*50 

Σακούλες απορριμμάτων WC, σε 
ρολά, μαύρες, πλαστικές, 

βιοδιασπώμενες, ενδεικτικών 

διαστάσεων 0.50Χ0.50 εκ. περίπου. 

Συσκευασία : 30 ΤΕΜΑΧΙΑ/ρολό. 

ΡΟΛΑ 800 0,30 240,00 

30 
ΑΠΛΩΣΤΡΑ ΓΙΑ 

ΜΑΠΕΣ 
Απλώστρα για μάπες ΤΕΜΑΧΙΟ 1 30,00 30,00 

31 

ΠΡΕΣΣΑ( ΣΤΙΦΤΗΣ)  
ΓΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΚΑΡΟΤΣΙ 

Πρέσσα (στίφτης) για 

Επαγγελματικό Καρότσι 
ΤΕΜΑΧΙΟ 5 35,00 175,00 

32 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 

ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 

Επαγγελματική Σκόνη πλυντηρίου 

ρούχων σε συσκευασία 20 κιλών. 
ΚΙΛΟ 150 2,50 375,00 



ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 24.000,00€ (19.354,44€ 

αξία + 4.645,06€ Φ.Π.Α. 24%), 
 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς 
μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Να κατατεθούν στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς από τους συμμετέχοντες επί ποινή απόρριψης τα 

κάτωθι:  

1. Υποβολή Δειγμάτων: 

 Όλοι οι προσφέροντες πρέπει οπωσδήποτε μαζί με τις προσφοράς τους να καταθέσουν δείγματα 

εις διπλούν και εφόσον αυτό είναι αδύνατο λόγω της φύσης τους και της αξίας τους, αντίστοιχα 
prospectus.  

 Τα δείγματα αυτά και τα prospectus πρέπει να φέρουν τον κατασκευαστικό οίκο και τον Κ.Α. του 

προϊόντος, την σφραγίδα της Εταιρείας, την υπογραφή του προσφέροντα, τον α/α της κατάστασης 

ειδών της παρούσας διακήρυξης και την ονομασία του είδους. Τα δείγματα θα κατατεθούν για 

κάθε είδος εις διπλούν. 

 Τα δείγματα θα γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία μέχρι και την καταλυτική ημερομηνία της 

διενέργειας του διαγωνισμού, με την προϋπόθεση ότι το αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται 

απαραίτητα στον φάκελο με τα Τεχνικά στοιχεία. Τα δείγματα θα συνοδεύει δελτίο αποστολής με 
την ένδειξη (Δείγματα δωρεάν).  

 Τα δείγματα των ειδών που θα κατακυρωθούν θα παραμείνουν στο Νοσοκομείο ΚΑΘΟΛΗ την 

διάρκεια της σύμβασης για σύγκριση με τα προσκομιζόμενα. Τα υπόλοιπα εφόσον λόγω της 

φύσης τους δεν καταστραφούν κατά την διαδικασία του ελέγχου, θα επιστραφούν μέσα σε 15 

ημέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης ή ανάθεσης με μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή. 

 

2. Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο 

προϊόν. Επίσης, οδηγίες χρήσης του προϊόντος στα Ελληνικά. 
3. Αντίγραφο Επισήμανσης (ετικέτα) στα Ελληνικά. 

4. Να κατατεθούν οι κατά περίπτωση άδειες κυκλοφορίας των προϊόντων (Ε.Ο.Φ, Ε.Μ.Χ.Π, CPNP 

κ.λ.π.) όπως αυτά ορίζονται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

5. Να επισυναφθούν για όσα προϊόντα απαιτείται να έχουν τα φύλλα δεδομένων ασφάλειας (MSDS) 

στα Ελληνικά, συμφωνά με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP. 

6. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας των κατασκευαστών κατά ISO 9001 ή 

9002. 

7. Όσα εκ των προϊόντων δεν πληρούν τους ειδικούς όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές θα 

απορρίπτονται. Επίσης, προϊόν που αναφέρει ψευδή στοιχεία θα αποκλείεται της αξιολόγησης. 

8. Εφόσον τα προσκομισθέντα είδη δεν είναι σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση ο 
προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού 

εγγράφου να τα αντικαταστήσει με άλλα σύμφωνα τις απαιτούμενες προδιαγραφές. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης - τεκμηρίωσης, με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις με σχετικές 

παραπομπές σε όλα τα σημεία των «Απαιτήσεων-Τεχνικών Προδιαγραφών» του Παραρτήματος Ι (Τεχνική 

Περιγραφή), καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής. 

α/α Απαίτηση-Τεχνική Προδιαγραφή Απάντηση Παραπομπή Τεκμηρίωσης 

1    

2    

…    

 

Ημερομηνία  

Ο/Η δηλών/ούσα 

[υπογραφή]                                                                                                                   

(ονοματεπώνυμο, σφραγίδα) 

Σημειώσεις/επεξηγήσεις:  

α. στη στήλη «α/α», θα πρέπει να αναφέρεται ο αύξων αριθμός της απαίτησης-τεχνικής προδιαγραφής,  

β. στη στήλη «Απαίτηση-Τεχνική Προδιαγραφή» το σημείο της απαίτησης-τεχνικής περιγραφής για το 

οποίο δίνεται αναλυτική απάντηση,  

γ. στη στήλη «Απάντηση», θα πρέπει να αναφέρεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ η ικανοποίηση της απαίτησης ύπαρξης 

της εκάστοτε τεχνικής προδιαγραφής,  

δ. στη στήλη «Παραπομπή Τεκμηρίωσης», θα πρέπει να αναφέρεται το αντίστοιχο σημείο στην 

υποβληθείσα προσφορά (φυλλάδιο με τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικό, έγγραφο κλπ) που, κατά 

την κρίση του οικονομικού φορέα, τεκμηριώνει την ικανοποίηση της εκάστοτε τεχνικής προδιαγραφής.  

ε. επιτρέπεται η χρήση επιπλέον στήλης για παρατηρήσεις/σχόλια. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

α/α Περιγραφή Είδους Συνολική Ποσότητα Τιμή μονάδας 
Φ.Π.Α. 
6% & 

24% 

Συνολική Αξία  
Συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 

      

  

                                                                                                                 Ημερομηνία,……../……../2022 

 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –  ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

Α. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 

άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος 

Κατοικίας: 
 

Οδός

: 
 Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 

(Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου 

(Εmail): 
 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής 

μας………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., με 

ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 



αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

 Δεν τελώ υπό πτώχευση, δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελώ 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

 Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016. 

 Δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού. 

 Δεν συντρέχει καμία από τις καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής μου στη 

διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης, κατά το οριζόμενα στα άρθρα 24 του ν. 4412/2016. 

 Δεν έχω παράσχει ή συνδεδεμένη με εμένα επιχείρηση συμβουλές στο Νοσοκομείο Γρεβενών ή έχω με 

άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης –[πλην αυτών που 

έχουν δημοσίως γνωστοποιηθεί εντός του πλαισίου του άρθρου 46 του ν. 4412/2016]- κατά το 

οριζόμενα στα άρθρα 48 του ν. 4412/2016. 

 Δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο προηγούμενης δημοσιάς σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 

 Δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής και δεν έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές. 

 Δεν έχω επιχειρήσει να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχω εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση. 

 Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητα 

μου, για το οποίο μου επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

 Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργιά της επιχείρησης μου και δεν μου έχει επιβληθεί η 

ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε 

ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 Οι ασφαλιστικοί φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης τόσο των διαχειριστών όσο και των 

εργαζομένων του συμμετέχοντα είναι: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

 Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 

(Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 



νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ 

 Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 

του Ν.4412/2016 

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας 

για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού 

 Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγούν 

 Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηριστεί ως τέτοιες 

 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του 

με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης 

Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα 

 

Ημερομηνία:               

 Ο/Η Δηλ. 

 

 (Υπογραφή-Σφραγίδα) 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που 

απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 

των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον 

ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 

δηλούντα ή την δηλούσα. 



Β. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 

άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος 

Κατοικίας: 

 Οδός

: 

 Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 

(Fax): 

 Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου 

(Εmail): 

 

 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας 

στ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… με ατομική 
μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 

22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 έλαβα γνώση του κειμένου της διακήρυξης και συμφωνώ απόλυτα με τους όρους και προϋποθέσεις 

αυτής.    

 Τα προσφερόμενα είδη  πληρούν τους όρους της διακήρυξης. 

 oι τιμές των προσφερομένων ειδών δεν υπερβαίνουν ή είναι ίσες με τις τιμές που αναγράφονται στο 
Παρατηρητήριο τιμών της ΕΚΑΠΥ όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, 

εφόσον υπάρχει. 

 

Ημερομηνία:               

 

 Ο/Η Δηλ. 

 

 (Υπογραφή-Σφραγίδα) 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που 
απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  



(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών 

των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον 

ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 

δηλούντα ή την δηλούσα.  
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