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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» CPV (45320000-6), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 .
Έχοντας υπόψη :
1. Την απόφαση της υπ’ αριθ. 7ης/06-04-2021 (θέμα 47ο) ΑΔΑ: ΨΞΤ546906Α-Χ2Ε τακτικής
συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» περί έγκρισης του Ενιαίου – Κοινού Πίνακα
Προγραμματισμού Διαχειριστικού Έτους 2021 ως προς τη διενέργεια των σχετικών
διαγωνιστικών διαδικασιών και τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών
στο πλαίσιο του σχεδιασμού στρατηγικής και του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού των
Νοσοκομείων, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» και του Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης).
2. Την απόφαση της υπ’ αριθ. 14ης/10-06-2021 (θέμα 44ο) ΑΔΑ: ΨΙΙ446906Β-420 τακτικής
συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» περί τροποποίησης της αριθ. 7 ης/06-042021 (θέμα 47ο) ‘Έγκριση του Ενιαίου Κοινού Πίνακα Προγραμματισμού Διαχειριστικού έτους
2021’
3. Την απόφαση της υπ’ αριθ. 26ης/18-11-2021 (θέμα Έκτακτο 5ο) ΑΔΑ: 61ΑΙ46906Α-Ι4Ρ τακτικής
συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» περί τροποποίησης της Απόφασης της υπ’
αριθ. 14ης/10-06-2021 (θέμα 44ο) Συνεδρίασης.
4. Τον Πίνακα Προγραμματισμού Διαχειριστικού Έτους 2021 του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπως τροποποιήθηκε και ο
οποίος απεστάλη στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) και στην 3η Υ.ΠΕ
Μακεδονίας.
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Την υπ΄αριθμ. 1058η/18-05-2021(ΑΔΑ:ΨΟ08ΟΡΕΠ-Π6Λ) απόφαση του Διοικητή της 3ης ΥΠΕ
Μακεδονίας περί «Έγκρισης κατανομής επιχορήγησης Νοσοκομείων αρμοδιότητας της 3 ης ΥΠΕ
(Μακεδονίας) στα οποία λειτουργούν Ψυχιατρικές κλινικές».
6. Την Απόφαση της υπ’ αριθ. 24ης/14 & 18-10-2021 θέμα 4ο ΈΚΤΑΚΤΟ με ΑΔΑ: Ω3Η14690Α-ΓΣ1
Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, με θέμα: « Έγκριση Πίνακα Έργων
Χρηματοδοτούμενων από την αριθμ. 1058η/18-05-2021 απόφαση της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) με
θέμα «Έγκριση κατανομής επιχορήγησης Νοσοκομείων αρμοδιότητας της 3 ης ΥΠΕ
(Μακεδονίας) στα οποία λειτουργούν Ψυχιατρικές κλινικές» συνολικού ποσού 2.665.000,00€
(Ψ.Ν.Θ)».
7. Την υπ. αριθ. 1942η/17-12-2021 Απόφαση της Διοικήτριας του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
σύμφωνα με την οποία ορίζει τριμελή επιτροπή σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών της
διαγωνιστικής διαδικασίας για τις Υπηρεσίες που αναφέρονται στο θέμα.
8. Την με αριθμό πρωτ. 5679/11-12-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Νο 5679 του Ψ.Ν.Θ.
με ΑΔΑ: ΨΓ9Ρ46906Α-5ΨΥ, σε βάρος του ΚΑΕ 9523.01.
9. Την Απόφαση της υπ’ αριθ. 30ης/21-12-2021 θέμα 5ο ΕΚΤΑΚΤΟ με ΑΔΑ: 6Λ0Ω46906Α-ΟΤΘ
τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. του Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου, με θέμα ‘Έγκριση Τεχνικών
Προδιαγραφών για την ανάθεση των υπηρεσιών «Εργασίες Στεγανοποίησης Δώματος και
Αποκατάστασης Διαρροών και Υγρασιών στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα» CPV
(45320000-6), για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης),
10. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν 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).
5.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης), προκειμένου να αναθέσει τις Υπηρεσίες για «Εργασίες Στεγανοποίησης Δώματος
και Αποκατάστασης Διαρροών και Υγρασιών στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα» CPV
(45320000-6), για τις ανάγκες της οργανικής μονάδας «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στο πλαίσιο εφαρμογής του εγκεκριμένου ενιαίου κοινού πίνακα
προγραμματισμού διαχειριστικού έτους 2021, προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00 € άνευ
ΦΠΑ , ήτοι 12.400,00€ με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα συνολική
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), προσκαλεί όσες εταιρείες ή
ενδιαφερόμενους δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται, να καταθέσουν τεχνικόοικονομική προσφορά.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό Προϋπολογισμό του αντικειμένου της
παρούσης, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του
Νοσοκομείου (γραφείο 6, κτίριο Διοίκησης) έως και 11 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα
14:00 μ.μ .
Ο φάκελος θα είναι σφραγισμένος και θα αναγράφει τα εξής:
Α) Την λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
Β) Τον πλήρη τίτλο του Νοσοκομείου.
Γ) Τον αριθμό της Πρόσκλησης.
Δ) Την ημερομηνία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Ε)Τα στοιχεία του αποστολέα.
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Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα αρχεία της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
α) στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: www.psychothes.gr/diagonismoi .
β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
γ) στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών της Διοίκησης
του Ψ.Ν.Θ. (Λαγκαδά 196, Τ.Κ. 564 30 Θεσσαλονίκη), όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 8:00΄ π.μ.
έως 14:00΄μ.μ., στο τηλ.2313 324374 (αρμόδιος υπάλληλος: Μαντατζή Στεργιανή).
Οι προσφορές, πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας
Πρόσκλησης και ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) ημέρες, από την
επομένη της αποσφράγισης τους από την αρμόδια Επιτροπή.
Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν προσφορά, για το σύνολο του αντικειμένου της
παρούσας πρόσκλησης.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 11.00 π.μ., από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, στο Γραφείο
Προμηθειών του Νοσοκομείου (Κτίριο Διοίκησης).
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, όλοι οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν (με email ή fax)
για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέτουν με την προσφορά τους, τα
εξής:
1. Τεχνική Προσφορά με πλήρη αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η
τεχνική προσφορά θε πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή, όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο Τεχνικές Προδιαγραφές του
Παραρτήματος Ι της παρούσης, περιγράφοντας ακριβώς πως οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά (π.χ. φυλλάδια,
πιστοποιητικά, δηλώσεις κ.α.), βάση των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των
προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται
αναλυτικά στο ως άνω Παράρτημα.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), υπογεγραμμένη από
νόμιμο εκπρόσωπο, συμπληρωμένο σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος IV Α.
Υπεύθυνη Δήλωση μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού.
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), υπογεγραμμένη από
νόμιμο εκπρόσωπο, συμπληρωμένο σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος IV Β.
Υπεύθυνη Δήλωση Συμμόρφωσης με τους όρους της Πρόσκλησης.
4. 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, σύμφωνα με το Υπόδειγμα και τις επεξηγήσεις στο Παράρτημα ΙΙ.
5. Οικονομική Προσφορά, για το σύνολο των προσφερόμενων Υπηρεσιών, σε ευρώ, σύμφωνα με
το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ.
Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα αφορά
Νοσοκομείο ξεχωριστά και θα εξασφαλίζει επακριβώς
διάρκεια της παροχής. Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων
επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν
υποψηφίου.

το σύνολο των Υπηρεσιών για κάθε
τα απαιτούμενα καθ’ όλη τη χρονική
καθώς και άλλη νόμιμη επιβάρυνση,
συνυπολογισθεί στην προσφορά του
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ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθ.73 και του
άρθρ. 74 οι προσφέροντες 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 τρείς (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 αρμόδια κατά περίπτωση 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 τρείς (3) μήνες πριν από την
υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
γ)Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης, για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στην
περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται κατά την κείμενη
νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές του σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), 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. κτλ, 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 ημερομηνία υπογραφής μετά την έναρξη της διαδικασίας της παρούσας
Πρόσκλησης.
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης θα προβεί στο άνοιγμα και έλεγχο των υποβληθέντων
δικαιολογητικών κατά την ορισθείσα ημερομηνία.
Οι προσφορές των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής δεν είναι τα απαιτούμενα, θα
αποκλείονται από την διαδικασία.
Ως μειοδότης, κηρύσσεται ο Ανάδοχος, σύμφωνα με την τελική πρόταση της Επιτροπής
Αξιολόγησης, εφόσον πληροί τα κριτήρια κι εφόσον έχει προσφέρει τη χαμηλότερη συνολική
τιμή.
Η κατακύρωση θα γίνει στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. Η Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό
Αξιολόγησης, όπου καταχωρούνται όλες οι υποβαλλόμενες προσφορές και το οποίο εγκρίνεται
από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου.
Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.
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Με την επικύρωση του Πρακτικού Αξιολόγησης γίνεται και η κατακύρωση της ανάθεσης. Η
ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως σε όλους τους συμμετέχοντες,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 103 -105 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
Τέλος συντάσσεται από την αναθέτουσα αρχή Σύμβαση, η οποία θα υπογραφεί από τον Νόμιμο
Εκπρόσωπο του Νοσοκομείου και τον Ανάδοχο, μετά από σχετική έγγραφη πρόσκληση.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται μετά την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και των
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο.
Η πληρωμή θα γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα και αφού o ανάδοχος εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις, μετά την παράδοση του έργου, αφού οι υπό ανάθεση υπηρεσίες
παραληφθούν από το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Παραλαβής) που θα ορίσει το Νοσοκομείο.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παροχή
των Υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη Νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά
υπέρ ΟΓΑ.
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι προσφορές θα ισχύουν για ενενήντα (90) ημέρες.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της εργολαβίας σε άλλον (υπεργολαβία).
Για ότι δεν προβλέπεται στη παρούσα διαδικασία, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως
ισχύει.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Δρ. ΒΛΑΧΒΕΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΔΤ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 41 ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ
Προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη στεγανοποίησης στο δώμα του ΚΨΥΔΤ σας καταθέτουμε τεχνική έκθεση
αποκατάστασης (προμήθεια και τοποθέτηση στεγανοποιητικών υλικών)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στις εργασίες στεγανοποίησης του δώματος στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας του
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, επί της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' 41 στους Αμπελόκηπους
Σύντομη περιγραφή του κτιρίου
Το κτίριο αποτελείται από ισόγειο, 1ο, 2ο, 3ο όροφο και δώμα. Ο πρώτος, δεύτερος και τρίτος όροφος του κτιρίου
είναι στην κυριότητα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και στους χώρους τους στεγάζονται δομές
ψυχικής υγείας. Ο φέροντας οργανισμός του κτιρίου αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Ο συνδυασμός της παλαιότητας του κτιρίου και των φθορών που δημιουργήθηκαν στην υφιστάμενη μόνωση του
δώματος, επιτρέπουν στα όμβρια ύδατα να διαπερνούν την πλάκα οροφής, με αποτέλεσμα να υπάρχουν έντονα
σημάδια υγρασίας στην οροφή, ενώ παρατηρήθηκε και αποκόλληση της επικάλυψης λόγω εκτεταμένης διάβρωσης του
οπλισμού, εκτεταμένη ενανθράκωση λόγω διαβρωτικού περιβάλλοντος και τοπική αποσάθρωση του σκυροδέματος.
Απαιτείται παρέμβαση με τα κατάλληλα υλικά έτσι ώστε να επιτευχθεί η στεγανοποίηση του δώματος και η
αποκατάσταση των διαβρώσεων εσωτερικά της πλάκας οροφής του 3ου ορόφου.
Οι εργασίες που περιγράφει η παρούσα μελέτη, αφορούν σε όλη την επιφάνεια του δώματος, συνολικής επιφάνειας
περίπου 350,00 m2 και στην τοπική αποκατάσταση διαβρώσεων εσωτερικά της πλάκας οροφής του 3ου ορόφου.
Συνοπτική περιγραφή επεμβάσεων
Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν μετά από αυτοψία στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας του ΨΝΘ, καθώς και τις
απαιτήσεις που υπάρχουν για την αντικατάσταση της στεγανοποίησης του δώματος και την αντιμετώπιση των φθορών
που δημιουργήθηκαν στην οροφή, θα εκτελεστούν οι ακόλουθες απλές εργασίες, οι οποίες δεν απαιτούν εξειδίκευση ή
μελέτη, όπως Καθαιρέσεις – αποξηλώσεις, Τοποθέτηση στεγανοποίησης δώματος, Αποκατάσταση διαβρώσεων.
Μετά το πέρας των εργασιών θα καθαριστούν οι επιφάνειες, θα συσσωρευτούν τα άχρηστα υλικά προς φόρτωση και θα
απομακρυνθούν σε χώρο που επιτρέπεται από τις Αρχές.
Αναλυτική περιγραφή επεμβάσεων
Στο τμήμα αυτό περιγράφονται αναλυτικά οι οικοδομικές εργασίες που προβλέπονται στο χώρο που θα
αποκατασταθεί και καθορίζεται το είδος των υλικών και ο τρόπος κατασκευής σύμφωνα με τις καθορισμένες
απαιτήσεις, τις προδιαγραφές ΕΤΕΠ, εφόσον υπάρχουν ή την πλήρη περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών της
παρούσης τεχνικής έκθεσης και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής. Η τεχνική περιγραφή επεξηγεί
και συμπληρώνει τα σχέδια της Αρχιτεκτονικής Μελέτης του ανωτέρου χώρου.
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Στην τιμή περιλαμβάνονται: η μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης εκτός της πόλης σε χώρο που επιτρέπεται από τις
αρχές, η καθαίρεση της υφιστάμενης μόνωσης, η τοποθέτηση νέας υγρομόνωσης, η αποκατάσταση των εσωτερικών
διαβρώσεων της οροφής, μικροϋλικά (κόλλες, στόκος, χρώματα), ο καθαρισμός του χώρου και η παράδοση αυτού
έτοιμου για λειτουργία και ότι άλλο χρειαστεί σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Ψυχιατρικού
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης για την πλήρη και σωστή εγκατάσταση σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τα τεχνικά
έργα. Όλα τα υλικά θα είναι Α! διαλογής και αρίστης ποιότητας. Όλες οι εργασίες απεικονίζονται στα σχετικά σχέδια
του έργου. Η τιμολόγηση των εργασιών γίνεται με τιμή κατ αποκοπή για το σύνολο των εργασιών και περιλαμβάνει
και όλες τις εργασίες, υλικά και μικροϋλικά που τυχόν δεν αναφέρονται αλλά κρίνονται απαραίτητες για την
ολοκληρωμένη κατασκευή και λειτουργία κάθε εργασίας, τουλάχιστον σε σχέση με τους υπό αποκατάσταση χώρους
που περιλαμβάνονται στο έργο και την προβλεπόμενη λειτουργία τους.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, πριν την υποβολή των προσφορών τους, είναι υποχρεωμένοι να επισκεφθούν το χώρο
για την πραγματοποίηση των δικών τους προμετρήσεων, βάση των οποίων θα δοθούν οι προσφορές τους.

Σχέδιο 1. Κάτοψη δώματος στο οποίο θα πραγματοποιηθούν εργασίες.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Στεγανοποίηση δώματος
Θα προηγηθεί αποξήλωση των στρώσεων της υφιστάμενης ελαττωματικής μόνωσης (μονωτικά υλικά, ασφαλτόπανα,
λοιπές λεπτές επιστρώσεις κλπ), καθώς και απομάκρυνση των μεταλλικών κατασκευών και λοιπών μηχανημάτων /
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εξοπλισμού που βρίσκονται στην επιφάνεια του δώματος, τα οποία θα επανατοποθετηθούν μετά την ολοκλήρωση της
παρέμβασης στεγανοποίησης δώματος.
Θα γίνει πολύ καλός καθαρισμός από υπολείμματα κονιαμάτων, λάσπες, χώματα, σαθρά υλικά προηγούμενων
επιστρώσεων, σκόνες και άλλα ξένα και φερτά υλικά.
Γίνονται τοπικές επισκευές με ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα ή με πολυουρεθανική μαστίχη με υαλόπλεγμα για
πλήρωση αρμών ή ρωγμών σε διάφορα τοπικά σημεία της επιφάνειας.
Θα πραγματοποιηθεί αποκατάσταση των ρύσεων (κλίση τουλάχιστον 1,5%) και τοπικών βλαβών με εφαρμογή
επίστρωσης περλομπετόν έτσι ώστε να δοθεί κλίση της επιφάνειας προς τα λούκια.
Θα γίνει αντικατάσταση όλων των υδρορροών μετά από έλεγχο και όπου κριθεί απαραίτητο και μετά από έγκριση της
τεχνικής υπηρεσίας
Στα σημεία αυξημένων καταπονήσεων της επιφάνειας όπως είναι η ένωση του δαπέδου με το στηθαίο και τα κάθετα
στοιχεία διαμέτρου άνω των 10εκ. εκτός από την κυρίως στεγανοποίηση θα τοποθετηθεί και πρόσθετος οπλισμός
πολυεστερικού υφάσματος, σφραγίζοντας τα σημεία αυτά.
Γίνεται εφαρμογή δύο στρώσεων ελαστομερούς πολυουρεθανικού υλικού σε ικανή ποσότητα για την παροχή απόλυτης
στεγανοποίησης.
Τέλος ακολουθεί επάλειψη της επιφάνειας με αλειφατικό πολυουρεθανικό βερνίκι για να δοθεί επιπλέον βατότητα στο
σύστημα στεγανοποίησης και επάλειψη της επιφάνειας με αλειφατικό στεγανωτικό για να δοθεί επιπλέον προστασία
από την UV ακτινοβολία.
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου, τα οποία θα είναι άριστης ποιότητας, η
εργασία για κατασκευή, μεταφορά, τοποθέτηση, πλήρως περαιωμένη, οι οποιεσδήποτε τυχόν αποκαταστάσεις
κακώσεων ή μερεμετιών και κάθε εργασία κύρια και βοηθητική σε οποιαδήποτε θέση και σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας, για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή και η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και απόρριψη των
αχρήστων υλικών σε συγκεκριμένες θέσεις επιτρεπτές από τις Αρμόδιες Αρχές.
2. Προστασία διαβρωμένου οπλισμού και αποκατάσταση του ενανθρακωμένου σκυροδέματος.
Στα σημεία που παρατηρούνται υγρασίες οροφής, θα γίνει αποκατάσταση των οροφών, ως εξής :
- Καθαίρεση του αποσαθρωμένου ή “φουσκωμένου” επιχρίσματος από την επιφάνειά της, μέχρι η πλάκα
σκυροδέματος να γίνει ορατή. (Εντοπισμός των σημείων που το επίχρισμα έχει φουσκώσει χτυπώντας το ελαφρά).
- Εντοπισμός ρωγμών που έχουν μεταφέρει την υγρασία από πάνω προς τα κάτω και καθαρισμός αυτών,
απομάκρυνση σαθρών υλικών και ελαφρά διάνοιξη ρωγμής, σφράγιση σε όλο το μήκος της με εποξειδικό στόκο.
- Κατασκευή νέων επιχρισμάτων στην πλάκα σκυροδέματος με εύκαμπτο επισκευαστικό κονίαμα.
- Αφού το υλικό έχει στεγνώσει καλά γίνεται προετοιμασία της επιφάνειας, τρίψιμο και εφαρμογή με αστάρι.
- Χρωματισμός όλης της επιφάνειας με πλαστικό σπατουλαριστό χρώμα.

Ιδιαίτερα για σημεία όπου έχει αποκαλυφθεί αποσαρθρωμένος οπλισμός, θα αντιμετωπισθούν με τις παρακάτω
εργασίες:

1
2
3
4
5
6
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1. Απομακρύνονται επιμελώς όλα τα σαθρά και χαλαρά τμήματα του αποφλοιωμένου σκυροδέματος και
αποκαλύπτεται πλήρως ο διαβρωμένος οπλισμός.
2. Το αποκαλυμμένο υγιές σκυρόδεμα εκτραχύνεται και καθαρίζεται από σκόνες, σκουριές κλπ.
3. Ο διαβρωμένος οπλισμός καθαρίζεται και τρίβεται με κατάλληλο μέσο ανάλογα με το βαθμό και την έκταση
της βλάβης (αμμοβολή, υδροβολή, συρματόβουρτσα κλπ.) ώστε να απομακρυνθεί πλήρως η σκουριά, προκειμένου να
ακολουθήσει η εφαρμογή της εποξειδικής αντισκωριακής επάλειψης.
4. Ο υγιής αποκαλυμμένος οπλισμός (ή και ο νέος πρόσθετος που πιθανόν να τοποθετηθεί αν ο εναπομείναντας
δεν επαρκεί) επαλείφεται με εποξειδική αντισκωριακή επάλειψη σε 2 στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού
στεγνώσει η πρώτη. Μετά την επάλειψη της δεύτερης στρώσης και όσο αυτή είναι ακόμη νωπή, γίνεται επίπαση με
χαλαζιακή άμμο κοκκομετρίας 0-0,8 mm, ώστε να εξασφαλισθεί η πρόσφυση του επισκευαστικού κονιάματος στην
επιφάνεια του οπλισμού.
5. Μετά την παρέλευση 48 ωρών γίνεται καλή διαβροχή του υποστρώματος.
6. Κατόπιν εφαρμόζεται το ινοπλισμένο, επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών. Το υλικό
εφαρμόζεται πατητά με μυστρί ή εκτόξευση στο επιθυμητό πάχος και μέχρι 4 cm σε κάθε στρώση. Όταν είναι
απαραίτητη η εφαρμογή δεύτερης στρώσης, η επιφάνεια της πρώτης πρέπει να αγριεύεται ώστε να επιτυγχάνεται η
καλύτερη πρόσφυση της στρώσης που ακολουθεί.
Συμπεριλαμβάνονται η εργασία, τα ικριώματα, όλα τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου, τα οποία θα είναι
άριστης ποιότητας, και οι οποιεσδήποτε τυχόν αποκαταστάσεις κακώσεων ή μερεμετιών και κάθε εργασία κύρια και
βοηθητική σε οποιαδήποτε θέση και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, για την πλήρη και έντεχνη
κατασκευή.
Ο ανάδοχος θα υποχρεούται χωρίς πρόσθετη αμοιβή:
1) να αποκαταστήσει πλήρως τυχόν μικροφθορές που θα προκληθούν στην τοιχοποιία ή το δάπεδο ώστε η
εγκατάσταση να παραδοθεί σε άριστη κατάσταση χωρίς να διαφέρει από την πρότερη κατάσταση ως προς την
αισθητική
2) να χρησιμοποιήσει μόνο δικό του εργατικό προσωπικό κάθε ειδικότητας που θα απαιτηθεί χωρίς συμμετοχή
της οικείας τεχνικής υπηρεσίας
3) να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που ορίζει η νομοθεσία για την προστασία και ασφάλεια σε εργοτάξια κατά
τη διάρκεια των εργασιών (αποκλειστική ευθύνη για εργατικά ατυχήματα) και να μεριμνά για την καθαριότητα του
εργοταξίου του κάθε μέρα με τη λήξη της εργασίας
4) να εργαστεί σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο των δομών
5) να εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες (προμήθεια και εγκατάσταση) με βάση την καλή τεχνική και πρακτική σε
χρόνος 40 ημερολογιακών ημερών
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6) να διαθέτει ο ίδιος Πιστοποίηση ISO 9001:2015, για εργασίες επισκευών κτιρίων ή ανακαινίσεων, καθώς και
πιστοποίηση των προϊόντων, όπου απαιτείται και προβλέπεται
7) να διαθέσει υλικά που να είναι καινούρια και αχρησιμοποίητα και θα εγκριθούν από την τεχνική υπηρεσία
8) να επιβαρυνθεί με το κόστος και την τυπική εκτέλεση αδειοδότησης κάθε διαδικασίας που προκύπτει για την
εκτέλεση των εργασιών (απομακρύνσεις υλικών, ικριώματα, μηχανήματα έργου, κλπ)
Επίσης:
1. Οι επεμβάσεις για την εκτέλεση των εργασιών θα προγραμματίζονται με βάση εντολή εκτέλεσης της
υπηρεσίας.
2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί πριν από είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον την τεχνική
υπηρεσία για την πρόθεσή του να δουλέψει υπερωριακά ή σε ημέρες αργίας.
3. Αν απαιτηθεί πολλές εργασίες να γίνουν και κατά την περίοδο λειτουργίας των υπηρεσιών που στεγάζονται σε
αυτά θα πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε να είναι ασφαλείς και να μη ενοχλούνται ασθενείς και προσωπικό. Ο
ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει με μέριμνα και δαπάνη του όλες τις αναγκαίες άδειες.
4. Δεν πρέπει να παραμένουν ημιτελείς εργασίες, υλικά και εργαλεία εκτός των χώρων (στους οποίους
εκτελούνται εργασίες). Αν καταστεί απολύτως απαραίτητο να παραμείνουν, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση
και διατάξεις προστασίας για αποφυγή ατυχημάτων.
5. Καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται από τον ανάδοχο όλα τα απαιτούμενα από την
νομοθεσία μέτρα ασφαλείας και να υπάρχει συνεχής συνεννόηση με τους υπευθύνους της τεχνικής υπηρεσίας και της
δομής για να μην δημιουργηθούν απρόοπτα και ατυχήματα. Οι εργασίες θα εκτελούνται πάντα με εντολή της
Τεχνικής Υπηρεσίας μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του τμήματος (Δ/ντές – Προϊσταμένη).
6. Σε κάθε περίπτωση, οι κεντρικές είσοδοι, οι χώροι κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης κοινού και προσωπικού θα
πρέπει να είναι καθημερινά καθαροί και προσπελάσιμοι και απόλυτα ασφαλείς για την απρόσκοπτη λειτουργία των
κτιρίων .
7. Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις όπως π.χ. των κουφωμάτων θα γίνονται με προσοχή για την αποφυγή
ατυχημάτων και πρόκλησης ζημιών στα δομικά στοιχεία των χώρων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποξηλώνει τα
παλαιά κουφώματα μετά προσοχής χωρίς να προκαλεί ζημία στα περιβάλλοντα δομικά στοιχεία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης – Τεκμηρίωσης, με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις με σχετικές
παραπομπές σε όλα τα σημεία των Τεχνικών Απαιτήσεων της παρούσας Πρόσκλησης
Α/Α

ΑΠΑΙΤΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1
2
3
4
…..

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
προδιαγραφής για το οποίο δίνεται αναλυτική κατάσταση.
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 (πιστοποιητικό, έγγραφα κτλ.) που, κατά την κρίση του οικονομικού
φορέα, τεκμηριώνει την ικανοποίηση της εκάστοτε τεχνικής προδιαγραφής.
ε. επιτρέπεται η χρήση επιπλέον στήλης για παρατηρήσεις/σχόλια.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΩΝ
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
CPV (45320000-6), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ.
«Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. (ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

……………………………………………
(Τόπος και ημερομηνία)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα προμηθευτή)

*Παρακαλούνται οι υποψήφιοι ανάδοχοι να συνοδεύουν την προσφορά τους και με την ανάλυση
κόστους ανά όχημα.
*Υπενθυμίζεται πως οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει υποχρεωτικά επί ποινή απόρριψης να
καταθέσουν προσφορά, για το σύνολο των υπηρεσιών που θα παρέχουν αποκλειστικά σε κάθε
ένα εκ των δύο Νοσοκομείων, που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη.
*Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει στην προσφορά τους να αναγράφουν, πέρα από την
συνολική αξία της Υπηρεσίας, το επί μέρους κόστος για κάθε ένα Νοσοκομείο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
Α. Υπεύθυνη Δήλωση μη Συνδρομής Λόγων Αποκλεισμού.

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)

(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,
δηλώνω ότι:
Στο πλαίσιο της συμμετοχής μου………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 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
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εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή δεν βρίσκομαι 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 άλλη συνδεδεμένη με εμένα επιχείρηση συμβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή 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 μου είναι:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
• Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος μου, 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
• Δεν θα ενεργήσω αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης
της σύμβασης εφόσον επιλεγώ
• Λαμβάνω τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξω την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες
• Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύομαι 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:

/

/2021

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Download from Diorismos.
Download from Diorismos.gr
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Β. Υπεύθυνη Δήλωση Συμμόρφωσης με τους όρους της Πρόσκλησης.

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)

(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986,
δηλώνω ότι:
1. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά μου είναι αληθή και ακριβή.
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
3. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ματαίωση ή
ακύρωση του διαγωνισμού.
4. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της Υπηρεσίας.
5. Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας.
6. Η προσφορά μου ισχύει και με δεσμεύει για ενενήντα (90) ημέρες.

Ημερομηνία: / /2021

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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