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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
Τπ’ αριθμ. 31/2021 

 
 

Το Πανεπιςτθμιακό Γενικό Νοςοκομείο Αλεξανδροφπολθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ: 

 

1. Τα άρκρα 206 «Υποχρεωτικότθτα εμβολιαςμοφ» και 207 «Προςλιψεισ προςωπικοφ οριςμζνου 

χρόνου» του νόμου 4820/23.7.2021 (ΦΕΚ 130/23.07.2021, τ. Αϋ). 

2. Το άρκρο 51 «Ανάκεςθ υπθρεςιϊν ςε τρίτουσ» του νόμου 4825/4.9.2021 (ΦΕΚ 157/04.09.2021, τ. Αϋ). 

3. Τθν  υπϋαρικμ. 37417/07-09-2021 Απόφαςθ  Διοικθτι του ΠΓΝΑ με τθν οποία εγκρίνεται θ δθμοςίευςθ 

Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ. 

 

 

προτίκεται να προβεί ςτθ ςφναψθ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν άμεςθ κάλυψθ δεκαοκτϊ (18) 

κζςεων προςωπικοφ, όπωσ αυτζσ προζκυψαν από τθν εφαρμογι των προβλεπομζνων ςτο Ν. 4820/23-07-

2021 (ΦΕΚ 130/23.07.2021, τ. Αϋ).  

 

Προσ το ςκοπό αυτό, απευκφνει ανοικτι πρόςκλθςθ προσ κάκε Οικονομικό Φορζα που ενδιαφζρεται να 

υποβάλει τθν  προςφορά του, ςφμφωνα με τουσ παρακάτω όρουσ: 

 

ΚΩΔΙΚΟ CPV 79620000-6 Υπθρεςίεσ διάκεςθσ προςωπικοφ όπου περιλαμβάνεται  
προςωρινό προςωπικό 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΜΒΑΕΩΝ 

Τρείσ (3) μινεσ με δυνατότθτα παράταςθσ τριϊν (3) ακόμα μθνϊν με μονομερι 
απόφαςθ του Διοικθτι του Π.Γ.Ν. Αλεξανδροφπολθσ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Το κόςτοσ κα καλυφκεί από τον προχπολογιςμό του ΠΓΝΑ φςτερα από ζκτακτθ 

επιχοριγθςθ του Υπουργείου Υγείασ  

Αλεξ/πολθ: 07-09-2021 
Αρικμ. πρωτ.: 37422 

mailto:PROSFORES@PGNA.GR


 

 

ΣΡΟΠΟ 

ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΩΝ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο κα αναγράφονται: 

 Ο τίτλοσ «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΚΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ 

ΕΝΔΚΑΦΕΡΟΝΣΟ  ΤΠ’ ΑΡΚΙΜ. 31/2021 ΜΕ ΑΝΣΚΚΕΚΜΕΝΟ ΣΗΝ ΔΚΑΙΕΗ 

ΠΡΟΩΡΚΝΟΤ ΠΡΟΩΠΚΚΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΚΩΝ ΓΚΑ ΣΗΝ ΑΜΕΗ 

ΚΑΛΤΨΗ ΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΟΤ ΠΓΝΑ ΟΠΩ ΑΤΣΕ ΠΡΟΕΚΤΨΑΝ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΟ Ν. 4820/23-07-2021 (ΦΕΚ 

130/23.07.2021, τ. Α΄) 

  Σα ςτοιχεία τθσ εταιρείασ 

 Η διευκρίνιςθ: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΚΧΙΕΚ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΧΤΔΡΟΜΚΚΗ ΤΠΗΡΕΚΑ Θ 

ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΚΑ»  

Ο φάκελοσ πρζπει να κατατεκεί ςτο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοςοκομείου, επί 

τθσ οδοφ 9ο ΧΛΜ Αλεξ/πόλθσ-Κομοτθνισ, Περιοχι ΔΡΑΓΑΝΑ, Σ.Κ. 68100 

Αλεξανδροφπολθ. 

ΧΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Η διαδικαςία κατάκεςθσ προςφορϊν ξεκινά με τθν ανάρτθςθ τθσ παροφςασ 

πρόςκλθςθσ. 

Όςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτθν Πρόςκλθςθ πρζπει να κατακζςουν ζγγραφθ 

ςφραγιςμζνθ προςφορά μζχρι και τθν 10θ επτεμβρίου 2021 θμζρα  Παραςκευι  

και ώρα 15:00, ςτο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοςοκομείου.  

Προςφορζσ που τυχόν υποβλθκοφν εκπρόκεςμα δεν κα γίνουν δεκτζσ. 

Η προκεςμία υποβολισ των προςφορών τθρείται απαρζγκλιτα. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα περιλαμβάνει: 

 Σθν ΠΡΟΦΟΡΑ με  τα  ηθτοφμενα ςτοιχεία που πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ 

απαιτιςεισ – υποχρεϊςεισ  του Παραρτιματοσ Α  και 

 Σθν ΟΚΚΟΝΟΜΚΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, δθλαδι τα  οικονομικά ςτοιχεία τθσ  προςφοράσ, 

ωσ εξισ: 

 Οι τιμζσ των προςφορϊν κα εκφράηονται ςε Ευρϊ.  

 τισ τιμζσ κα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε 

άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από τον ΦΠΑ. 

 ε ιδιαίτερθ ςτιλθ κα πρζπει να αναγράφεται ο αναλογοφν ΦΠΑ.  

 Για τθ ςφγκριςθ των Προςφορϊν κα λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι χωρίσ ΦΠΑ. 

 ε περίπτωςθ κατάκεςθσ προςφοράσ ςε τομείσ τουσ οποίουσ το προςωπικό 

απαςχολείται ςε βάρδιεσ-αργίεσ, κα πρζπει να αναγράφεται ςτθν 

προςφορά εκτόσ του ςυνόλου τθσ οικονομικισ προςφοράσ και τιμι μίασ 

κακθμερινισ (πρωινι βάρδια), μίασ αργίασ (πρωινι βάρδια) και μίασ 

νυχτερινισ βάρδιασ για ζναν εργαηόμενο, προκειμζνου να καταςτεί εφικτι 

θ αξιολόγθςθ 

 

Επίςθσ, θ προςφορά κα πρζπει να φζρει ΦΡΑΓΙΔΑ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ 
του νόμιμου εκπροςϊπου.  
Οι Οικονομικοί  φορείσ ζχουν τθ δυνατότθτα κατάκεςθσ προςφοράσ ςτο ςφνολο 
των ηθτοφμενων υπθρεςιών ι τμιματοσ αυτών ανά κατθγορία/τομζα 
απαςχόλθςθσ όπωσ αναφζρονται αναλυτικά ςτον Πίνακα του Παραρτιματοσ Α. 

* Ε Π Κ  Η Μ Α Ν  Η:  Η προςφορά πρζπει να ςυνοδεφεται από την Τπεφθυνη 

δήλωςη που επιςυνάπτεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. 
 



 

 

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν 13θ επτεμβρίου 2021 θμζρα 

Δευτζρα και ϊρα 10:00, ςτο Γραφείο Προμθκειϊν του Νοςοκομείου, ενϊπιον 

αρμόδιασ Επιτροπισ παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ εφόςον το επικυμοφν.  

 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να λάβουν γνϊςθ των λοιπϊν προςφορϊν τθν 

θμζρα αποςφράγιςισ τουσ. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ – 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

Η Επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ, προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των 

προςφορϊν  και ςυντάςςει πρακτικό με το οποίο προτείνει τθν κατακφρωςθ ςε 

ςυγκεκριμζνο ανάδοχο.  

τθ ςυνζχεια το Πρακτικό αξιολόγθςθσ επικυρϊνεται με ςχετικι Απόφαςθ του 

Διοικθτι του Νοςοκομείου. 

Η Απόφαςθ αυτι μαηί με το Πρακτικό αξιολόγθςθσ  κοινοποιοφνται ςε όλουσ τουσ 

ςυμμετζχοντεσ.  

τθ ςυνζχεια, καλείται ο προςωρινόσ Ανάδοχοσ για τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ με 

τθν υποχρζωςθ κατάκεςθσ των δικαιολογθτικϊν που υποβάλλονται ςτο ςτάδιο τθσ 

κατακφρωςθσ (άρκρο 80 «Αποδεικτικά μζςα»,   του ν.4412/2016 όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει) εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ 

τθσ ςφμβαςθσ.  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 

ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τιμισ. 

Διευκρινίηεται ότι για τθν αξιολόγθςθ του προςωπικοφ που εργάηεται με κακεςτϊσ 

βαρδιϊν και αργιϊν, δθλ. τομζασ Φφλαξθσ, Κακαριότθτασ, ΔΕ Σεχνικοφ/Ψυκτικόσ, 

ΔΕ Σεχνικοφ/Θερμικϊν και Τδραυλικϊν Εγκαταςτάςεων, ΔΕ 

Σεχνικοφ/Μθχανοτεχνίτθσ, θ χαμθλότερθ τιμι κα προκφψει από το άκροιςμα: 

Σιμι μίασ κακθμερινισ (πρωινι βάρδια) + τιμι αργίασ (πρωινι βάρδια) + τιμι 

νυχτερινισ βάρδιασ για ζναν εργαηόμενο 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι Προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ για εκατόν είκοςι (120) 

θμζρεσ από τθν επόμενθ μζρα τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ τουσ.  

Προςφορά που ορίηει μικρότερο χρόνο ιςχφοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτη.  

ΔΗΜΟΙΕΤΗ Η παροφςα Πρόςκλθςθ αναρτάται: 

 ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ) 

 ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) 

 τθν ιςτοςελίδα του ΠΓΝΑ (www.pgna.gr)  

    
 
   

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Π.Γ.Ν. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 

 

 

                                                                                                                                         Ε. ΡΟΤΦΟ 

 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.pgna.gr/


 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

 
ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΚΩΝ ΔΕΚΑΟΚΣΩ (18) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΚΑ ΣΗΝ ΑΜΕΗ ΚΑΛΤΨΗ ΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΟΤ ΠΓΝΑ 

ΟΠΩ ΑΤΣΕ ΠΡΟΕΚΤΨΑΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΟ Ν. 4820/23-07-2021 (ΦΕΚ 

130/23.07.2021, τ. Α΄), ΟΚ ΟΠΟΚΕ ΠΕΡΚΓΡΑΦΟΝΣΑΚ ΑΝΑΛΤΣΚΚΑ ΣΟΝ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΠΚΝΑΚΑ : 

 

ΣΟΜΕΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘΕΣΩ ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

Φφλαξθ & Αςφάλεια (1 άτομο) 1 Φφλακασ (ΥΕ) 6ωρθ 5νκιμερθ  

απαςχόλθςθ, με κυλιόμενο 

πρόγραμμα των 

εργαηομζνων, ϊςτε να 

καλφπτονται οι ανάγκεσ του 

νοςοκομείου ςε επταιμερθ 

και 24ωρθ βάςθ 

Τομζασ Ιματιςμοφ (2 άτομα) 2 Πλφντεσ/ντριεσ (ΥΕ) Ζνασ (1) εργαηόμενοσ με 

8ωρθ απαςχόλθςθ και ζνασ 

(1) με  6ωρθ απαςχόλθςθ 

Κακαριότθτα (8 άτομα) 8 Κακαριςτζσ/ςτριεσ (ΥΕ) 6ωρθ 5νκιμερθ  

απαςχόλθςθ, με κυλιόμενο 

πρόγραμμα των 

εργαηομζνων, ϊςτε να 

καλφπτονται οι ανάγκεσ του 

νοςοκομείου ςε επταιμερθ 

και 24ωρθ βάςθ  

Τεχνικι Υπθρεςία (7 άτομα)  1 Κλιβανιςτισ-Απολυμαντισ (ΔΕ 

Τεχνικοφ) 

 1 Δομικϊν ζργων (ΔΕ Τεχνικοφ) 

 1 Ψυκτικόσ (ΔΕ Τεχνικοφ) 

 1 Τεχνικόσ κερμικϊν & 

Υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων (ΔΕ 

Τεχνικοφ) 

 1 Μθχανοτεχνίτθσ (ΔΕ Τεχνικοφ) 

 1 Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ (ΤΕ 

Μθχανικϊν) 

 1 Πλιρωμα αςκενοφόρου (ΔΕ 

Πλθρωμ. Αςκενοφόρου) 

8ωρθ απαςχόλθςθ. 

Επιςθμαίνεται ότι οι κάτωκι 

εργαηόμενοι: 

- Ψυκτικόσ 

- Τεχνικόσ κερμικϊν & 

υδραυλικϊν 

εγκαταςτάςεων 

- Μθχανοτεχνίτθσ 

Απαςχολοφνται με κάλυψθ 

επταθμζρου ςε 24ωρθ βάςθ 

(κυλιόμενο πρόγραμμα) 

 
 
 

ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ – ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΠΟ ΣΟΤ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΙ: 
 

 Οι υπθρεςίεσ να παρζχονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που διακζτουν εξειδικευμζνο και 
κατάλλθλο προςωπικό με τισ παρακάτω προχποκζςεισ: 
 
  να διακζτει τυπικά προςόντα κατά το ελάχιςτο, που προκφπτουν από τθν βακμίδα εκπαίδευςισ  
του (ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ). 



 

 

 να είναι εμβολιαςμζνο ζναντι του ιοφ COVID -19 .Σο προςωπικό που κα απαςχολθκεί ςτο πλαίςιο 
εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων που κα ςυναφκοφν με το Νοςοκομείο προςκομίηει τα δικαιολογθτικά που 
προβλζπονται ςτθν περ. α) του άρκρου 207 του ν.4820/2021.     
 να βρίςκεται και να εργάηεται νομίμωσ ςτθν Ελλάδα   
 να μθν ζχει καμία εργαςιακι ι άλλθ εξαρτθμζνθ ςχζςθ με το Π.Γ.Ν.Α. 
 να τθρεί εχεμφκεια προσ τισ πλθροφορίεσ που κα ζχει πρόςβαςθ κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν 
που κα του ανατεκοφν, οι οποίεσ χαρακτθρίηονται  ωσ εμπιςτευτικζσ.  

  Η ανάδοχοσ εταιρεία που κα προκφψει υποχρεοφται να τθρεί τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ και τυχόν μεταβολϊν αυτισ,  χωρίσ καμία επιβάρυνςθ του Νοςοκομείου, δθλαδι,  
 καταβολι νόμιμων αποδοχϊν, οι οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν κα είναι κατϊτερεσ του 
κατϊτερου ορίου μιςκοφ ι θμερομιςκίου όπωσ ορίηεται από τθν νομοκεςία, 
 χοριγθςθ αδειϊν ςτο προςωπικό με αντικατάςταςθ των εργαηομζνων,  
 τιρθςθ  του νόμιμου ωραρίου, 
 αςφαλιςτικι κάλυψθ 
 τιρθςθ όρων υγιεινισ και αςφάλειασ εργαηομζνων 
 Ωράριο εργαςίασ 
 
 
Το προςωπικό  που κα διατεκεί από τθν ανάδοχο  εταιρεία, κα απαςχολείται από Δευτζρα ζωσ Παραςκευι 
για οκτϊ (8) ϊρεσ θμερθςίωσ, και 6ωρθ (κυλιόμενο ωράριο) ενόσ εργαηόμενου με τθν ειδικότθτα του 
Πλφντθ, μεταξφ του διαςτιματοσ 06:00-22:00, εκτόσ από τισ κατηγορίεσ  Φφλαξθσ (6ωρθ απαςχόλθςθ), 
Κακαριότθτασ (6ωρθ απαςχόλθςθ), ΔΕ Σεχνικοφ/Ψυκτικόσ (8ωρθ απαςχόλθςθ), ΔΕ Σεχνικοφ/Ιερμικών 
και Τδραυλικών Εγκαταςτάςεων (8ωρθ απαςχόλθςθ), ΔΕ Σεχνικοφ/Μθχανοτεχνίτθσ (8ωρθ απαςχόλθςθ) 
οι οποίοι θα καλφπτουν πρόγραμμα ςε επταήμερη και 24ωρη βάςη. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 
1599/1986) 

 

ΠΡΟ(1): Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνύπνιεο 

Ο – Η Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  Γ/λζε Ηιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ (Δmail):  

 ην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο καο ζηελ ππ΄αξηζκ. 31/2021 πξόζθιεζεο ελδηαθέξνληνο, κε αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), 

πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

 Γελ έρεη εθδνζεί εηο βάξνο κνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα έλαλ από ηνπο αθόινπζνπο ιόγνπο:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο 

Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ 

Πνηληθνύ Κώδηθα (εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), 
β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζύκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη 

ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηώλ-κειώλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απόθαζεο-

πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 
31.7.2003, ζ. 54), θαζώο θαη όπσο νξίδεηαη ζην εζληθό δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία 

πνιηηηθώλ πξνζώπσλ), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθώλ ιεηηνπξγώλ), 237Α παξ. 2 (εκπνξία επηξξνήο – 

κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα) ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα, 
γ) απάηε, εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ινπιίνπ 2017 ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνύ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο 

βάξνο ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ηεο Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθώλ πξνζώπσλ), 
216 (πιαζηνγξαθία), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθώλ ιεηηνπξγώλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λόζεπζε θ.ιπ.) 

374 (δηαθεθξηκέλε θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε κε ππνινγηζηή), 386Β (απάηε ζρεηηθή κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 390 

(απηζηία) ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα θαη ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ Δζληθνύ Σεισλεηαθνύ Κώδηθα (λ. 2960/2001, Α’ 265), όηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά 
ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηώλ ησλ ζπκθεξόλησλ, θαζώο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 

άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε ζρεηηθά κε ηνλ ΦΠΑ) θαη 24 (επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 (Α’ 103),  
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 

ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Μαξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο 
2005/671/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 88/31.03.2017) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απόπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, όπσο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 14 απηήο, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα, θαζώο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 

4689/2020 (Α’103), 
ε) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, όπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 

(ΔΔ) 2015/849 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο Μαΐνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ πξόιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 

2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L 141/05.06.2015) θαη ηα 

εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Α’ 139), 
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, 
ζ. 1), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα (εκπνξία αλζξώπσλ). 

 Γελ ηειώ ππό πηώρεπζε, δελ έρσ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, δελ ηειώ ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από 

εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην ή δελ έρσ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή δελ έρσ αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηόηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθύπηνπζα από παξόκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο 

δηαηάμεηο λόκνπ. 

 Γελ έρσ αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζύκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρώξαο 

όπνπ είκαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία 



 

 

 Γελ έρσ αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016. 

 Γελ έρσ ζπλάςεη ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο κε ζηόρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ. 

 Γελ ζπληξέρεη θακία από ηηο θαηαζηάζεηο ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ, ιόγσ ηεο ζπκκεηνρήο κνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο, θαηά 

ην νξηδόκελα ζηα άξζξα 24 ηνπ λ. 4412/2016. 

 Γελ έρσ επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλόκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηώδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνύκελεο δεκνζηάο 

ζύκβαζεο, πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο παξαρώξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξόσξε 

θαηαγγειία ηεο πξνεγνύκελεο ζύκβαζεο, απνδεκηώζεηο ή άιιεο παξόκνηεο θπξώζεηο. 

 Γελ έρσ θξηζεί έλνρνο ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ 

ιόγσλ απνθιεηζκνύ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη δελ έρσ απνθξύςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. 

 Γελ έρσ επηρεηξήζεη λα επεξεάζσ κε αζέκηην ηξόπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζσ εκπηζηεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα κνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο ή λα παξάζρσ εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδώο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ απνθιεηζκό, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε. 

 Γελ έρσ δηαπξάμεη ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβάισ ηελ αθεξαηόηεηα κνπ, γηα ην νπνίν κνπ επηβιήζεθε πνηλή 

πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. 

 Γελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγηά ηεο επηρείξεζεο κνπ θαη δελ κνπ έρεη επηβιεζεί ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνύ από δηαγσληζκνύο, 

κε ακεηάθιεηε Τπνπξγηθή απόθαζε, ε νπνία βξίζθεηαη ζε ηζρύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

 Οη αζθαιηζηηθνί θνξείο θύξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ηόζν ησλ δηαρεηξηζηώλ όζν θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ζπκκεηέρνληα είλαη: 

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

…………………….. 

  Γελ έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ από ηα αξκόδηα ειεγθηηθά όξγαλα ηνπ ώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο γηα 

παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζύκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απόθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), όπσο εθάζηνηε 

ηζρύεη, σο «πςειήο» ή «πνιύ πςειήο» ζνβαξόηεηαο, νη νπνίεο πξνθύπηνπλ αζξνηζηηθά από ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δύν (2) 

πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ από ηα αξκόδηα ειεγθηηθά όξγαλα ηνπ ώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 

πνπ αθνξνύλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθύπηνπλ αζξνηζηηθά από δύν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππό αα΄ θαη ββ΄ θπξώζεηο πξέπεη 

λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρύ 

 Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.4412/2016 

 Παξαηηνύκαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απόθαζε ηεο Τπεξεζίαο γηα αλαβνιή, καηαίσζε ή αθύξσζε ηνπ 

Γηαγσληζκνύ 

 Γελ ζα ελεξγήζσ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο 

ζύκβαζεο εθόζνλ επηιεγνύλ 

 Λακβάλσ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμσ ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ηέηνηεο 

 Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο δεζκεύνκαη γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ κε αξ. 2016/679 Καλνληζκνύ (ΔΔ) ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 

ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα. 

 Θα ηεξώ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία θαη ηηο ηπρόλ κεηαβνιέο ηεο, ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 

 

 

Ηκεξνκελία:               

 Ο/Η Γει. 
 

 (Τπνγξαθή-θξαγίδα) 

 
 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο 

βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα. 

 

 

                                                                        
 
 
                                        
 


