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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

                                                                                  Βαθμόσ Αςφαλεύασ 

                        Ιωϊννινα :  12.06.2019 

                 Αριθ. Πρωτ. :  7827 

 

 
 

ΣΜΗΜΑ                :    OIKONOMIKO 

                                                          
 
 
 
 

ΓΡΑΥΕΙΟ              :    ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ 
 Πληροφ.              :     . Γκορύτςα 
Σαχ. Δ/νςη : Λεωφόροσ Μακρυγιϊννη 
Σ.Κ. : 450 01 ΙΨΑΝΝΙΝΑ 
Σηλϋφωνο : 2651080625 
Fax : 2651029470 
Email : promithies@gni-hatzikosta.gr 

 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΡΙΘΜ. 42/19  
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΓΡΑΜΜΨΝ ΣΡΟΥΟΔΟΙΑ ΑΣΜΟΤ ΣΟ ΦΨΡΟ ΣΨΝ 

ΠΛΤΝΣΗΡΙΨΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΧΗ ΣΨΝ ΑΠΑΙΣΗΕΨΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 23.560,00€ 
ΤΜΕΠΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΥΠΑ 

 
 

Αφού λάβαμε υπόψη: 

1. Σισ διατϊξεισ του Ν.4412/2016, του αρ. 107 του Ν.4497/2017 και του αρ. 43 του Ν.4605/2019 

2. Σο αριθμ, 7061/30.05.2019αύτημα τησ Σ.Τ (ΑΔΑΜ:19REQ005102110) 

3. Σην αριθμ.7826/12.06.2019  απόφαςη του Διοικητό του Νοςοκομεύου  (ΑΔΑ: ΨΙΔΚ46906Ψ-ΖΦΠ). 

4. Σην αριθμ. 897/10.06.2019 Απόφαςη Ανϊληψησ Τποχρϋωςησ (ΑΔΑM: 19REQ005102177, ΑΔΑ:Χ4ΛΠ46906Ψ-

ΛΥΡ) 

 

 
Προςκαλεί 

 
τουσ ενδιαφερόμενουσ να καταθϋςουν γραπτϋσ ςφραγιςμϋνεσ προςφορϋσ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΓΡΑΜΜΨΝ 
ΣΡΟΥΟΔΟΙΑ ΑΣΜΟΤ ΣΟ ΦΨΡΟ ΣΨΝ ΠΛΤΝΣΗΡΙΨΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΧΗ ΣΨΝ ΑΠΑΙΣΗΕΨΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ ενώπιον τησ αρμόδιασ επιτροπόσ του Νοςοκομεύου την ΣΡΙΣΗ 18.06.2019, και ώρα 
10:00 π.μ. ςτο Γραφεύο Προμηθειών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβϊλουν ό να αποςτεύλουν τισ προςφορϋσ 
τουσ, μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο με την ϋνδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή τη 
γραμματεία» ςτο γραφεύο προμηθειών, μϋχρι και την ΣΡΙΣΗ, 18.06.2019 και ώρα 10.00 πμ 
την προςφορϊ πρϋπει να περιϋχονται οι εξόσ υποφϊκελοι εισ διπλούν: 

1. Υάκελοσ Δικαιολογητικών ςυμμετοχήσ 
α.  Πιςτοποιητικό ΓΕΜΗ ό ιςχύον καταςτατικό από όπου να προκύπτουν εμφανώσ τα μϋλη του Δ ςε 
περύπτωςη ΑΕ, ΑΕΒΕ,ΑΒΕΕ ό του/των διαχειριςτό/των ςε περύπτωςη Ο.Ε, Ε.Ε,ΙΚΕ καθώσ και ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ τησ εταιρεύασ 
β. Σην υπεύθυνη Δόλωςη του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Γ. ςυμπληρωμϋνη και υπογεγραμμϋνη από το νόμιμο 
εκπρόςωπο τησ εταιρεύασ 
γ. φορολογικό ενημερότητα που να αναγρϊφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΦΡΗΗ ΕΚΣΟ ΕΙΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΟ 
ΜΕΣΑΒΙΒΑΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ 
δ. αςφαλιςτικό ενημερότητα που να αναγρϊφει ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΨΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΔΗΜΟΠΡΑΙΕ   
 

2. Υάκελοσ τεχνικήσ προςφοράσ 
τον φϊκελο τεχνικόσ προςφορϊσ τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα που ζητούνται από το παρϊρτημα B. 
Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ. 
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3. Υάκελοσ οικονομικήσ προςφοράσ 

Οικονομικό προςφορϊ του υποψηφύου, με την τιμό ςε ευρώ.   
Θα δοθεύ μια οικονομικό προςφορϊ για τα υλικϊ και μια προςφορϊ για τισ υπηρεςύεσ εγκατϊςταςησ. 
Η οικονομικό προςφορϊ δεν πρϋπει να υπερβαύνει το ποςό των 16.740,00€ ςυμπ. ΥΠΑ για τα υλικϊ και η 
οικονομικό προςφορϊ για τισ υπηρεςύεσ εγκατϊςταςησ δεν πρϋπει να υπερβαύνει τα ποςό των 6.820,00€ 
ςυμπ. ΥΠΑ. 
την τιμό θα περιλαμβϊνονται οι τυχόν υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, καθώσ και κϊθε ϊλλη νόμιμη επιβϊρυνςη που 
προβλϋπεται από τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, εκτόσ από τον ΥΠΑ, που θα δύνεται ξεχωριςτϊ, εύτε ωσ ποςοςτό, 
εύτε ωσ απόλυτη τιμό.  
Προςφορϊ που εύναι αόριςτη και ανεπύδεκτη εκτύμηςησ ό εύναι υπό αύρεςη απορρύπτεται.  

 
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ 

Όλεσ οι πληρωμϋσ θα γύνονται ςε ευρώ με την προςκόμιςη των νομύμων δικαιολογητικών που προβλϋπονται 
από τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ κατϊ το χρόνο πληρωμόσ και ςε χρόνο προςδιοριζόμενο από την αναγκαύα διοικητικό 
διαδικαςύα για ϋκδοςη των ςχετικών χρηματικών ενταλμϊτων. Η ϋκδοςη του τιμολογύου θα γύνεται ανϊ τρύμηνο, και η 
πρώτη τιμολόγηςη θα γύνει με το πϋρασ του πρώτου τριμόνου τησ ςύμβαςησ.  

Για όλεσ τισ πληρωμϋσ θα εκδύδονται τα απαραύτητα νόμιμα παραςτατικϊ Ι δικαιολογητικϊ. Από κϊθε 
τιμολόγιο του Προμηθευτό θα γύνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατόςεισ, ςύμφωνα με τουσ ιςχύοντεσ κϊθε φορϊ Νόμουσ και 
ςχετικϋσ Εγκυκλύουσ των αρμόδιων Τπουργεύων.  
Οι κρατόςεισ οι οπούεσ βαρύνουν τον προμηθευτό εύναι οι ακόλουθεσ: 

α) Τπϋρ Οργανιςμών Χυχικόσ Τγεύασ (Υ.Ε.Κ. 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 %. 
β) Ο προβλεπόμενοσ από το ϊρθρο 64 Κεφ. Β παρ. 2 του Ν. 4172/13 φόροσ ειςοδόματοσ, ο οπούοσ παρακρατεύται 

κατϊ την πληρωμό του τιμόματοσ. 
γ) Τπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων: κρϊτηςη 0,07% επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ 

φόρων και κρατόςεων (Ν. 4146/13 - Ν. 4013/11-Ν. 4412/16, 4605/2019). 
δ) Σϋλοσ χαρτοςόμου ποςοςτού 3% επύ του ποςού τησ ανωτϋρω κρϊτηςησ, πλϋον ειςφορϊσ υπϋρ Ο.Γ.Α. 

ποςοςτού 20%. 
ε) Κρϊτηςη 0,06% η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και κρατόςεων τησ αρχικόσ, 

καθώσ και κϊθε ϊλλησ ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ υπϋρ τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (Α.Ε.Π.Π), 
καθώσ και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογόσ τησ παρ. 3 του αρ. 350 του ν. 4412/2016 (Α΄147). την παραπϊνω 
κρϊτηςη παρακρατεύται επύςησ το αναλογούν χαρτόςημο 3% υπϋρ Δημοςύου και ΟΓΑ χαρτοςόμου 20%. 

Ο αναλογούν Υ.Π.Α. επύ τοισ εκατό (%) βαρύνει το Νοςοκομεύο. 
 
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ 
Η προμόθεια θα κατακυρωθεύ ςτον ςυμμετϋχοντα που θα προςφϋρει τη χαμηλότερη τιμό ςτο ςύνολο των ειδών και 
υπηρεςιών.  
 

 
Οι προςφορϋσ θα ιςχύουν για εκατόν εύκοςι (120) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ.  
Εγγυόςεισ ςυμμετοχόσ και καλόσ εκτϋλεςησ δεν απαιτούνται. 
Για ό,τι δεν προβλϋπεται από την παρούςα πρόςκληςη  εφαρμόζονται οι περύ προμηθειών του Δημοςύου διατϊξεισ, όπωσ 
ιςχύουν κϊθε φορϊ. 

 
 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 
                                                                                                           

 
 
 

                                                                                                                                        ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΚΑΡΒΟΤΝΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Γ.Ν.Ιωαννύνων «Γ.Φατζηκώςτα» ελύδα 3 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. 
ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ    ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΓΡΑΜΜΨΝ ΣΡΟΥΟΔΟΙΑ ΑΣΜΟΤ ΣΟ ΦΨΡΟ ΣΨΝ 

ΠΛΤΝΣΗΡΙΨΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΧΗ ΣΨΝ ΑΠΑΙΣΗΕΨΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  
 

Περιγραφή Εργαςιών 

Θα εγκαταςταθούν νϋεσ γραμμϋσ τροφοδοςύασ με τισ απαιτούμενεσ διατομϋσ και θα αντικαταςταθεύ το παλαιό δύκτυο 

ςωληνώςεων, οι διακόπτεσ παροχόσ και τα φύλτρα μϋχρι τισ υποδοχϋσ των μηχανημϊτων, με την τοποθϋτηςη 

εξαεριςτικών δικτύου ςε κατϊλληλεσ θϋςεισ. 

 

Αναλυτικά 

 Προσ τα πλυντόρια νϋα γραμμό DN40. Πριν την διακλϊδωςη τησ παροχόσ προσ τα πλυντόρια θα τοποθετηθεύ 

θερμοδυναμικό ατμοπαγύδα με δύςκο απομϊκρυνςησ του αϋρα 15mm TD42ΗΑ. Μετϊ την παροχό των νϋων 

πλυντηρύων η διατομό του ςωλόνα θα ςυνεχιςτεύ με DN20 προσ τα μικρϊ πλυντόρια. το τϋλοσ τησ γραμμόσ θα 

τοποθετηθεύ θερμοδυναμικό ατμοπαγύδα με δύςκο απομϊκρυνςησ αϋρα 15mm TD42ΗΑ. 

 Προσ τα ςτεγνωτόρια νϋα γραμμό DN32. Πριν την διακλϊδωςη παροχόσ προσ τα ςτεγνωτόρια θα τοποθετηθεύ 

θερμοδυναμικό ατμοπαγύδα με δύςκο απομϊκρυνςησ του αϋρα 15mm TD42ΗΑ. 

 Προσ τισ πρϋςεσ νϋα γραμμό DN20. Πριν την διακλϊδωςη παροχόσ προσ τισ πρϋςεσ θα τοποθετηθεύ θερμοδυναμικό 

ατμοπαγύδα με δύςκο απομϊκρυνςησ αϋρα 15mm TD42ΗΑ. 

 Σϋλοσ θα αντικαταςταθούν δύο ατμοπαγύδεσ ςτην κεντρικό γραμμό τροφοδοςύασ, με θερμοδυναμικό ατμοπαγύδα με 

δύςκο απομϊκρυνςησ του αϋρα 15mm TD42ΗΑ. 

Όλεσ οι γραμμϋσ ςυμπυκνωμϊτων θα περιλαμβϊνουν διακόπτεσ μπύλιασ (ballvalve)κατϊλληλουσ για δύκτυα ατμού, 

ατμοπαγύδα, ροοδεύκτη και βαλβύδα αντεπιςτροφόσ, ενώ θα ϋχουν και κλϊδο παρϊκαμψησ (bypass) με διακόπτη μπύλιασ. 

Προδιαγραφέσ Τλικών  

Οι ςωληνώςεισ και τα ειδικϊ τεμϊχια ςύνδεςησ θα εύναι από ανοξεύδωτο χϊλυβα (AISI 304 με πυκνότητα 8g/cm3 και 

ςκληρότητα 29 HRC). 

Σόςο ςτο δύκτυο ατμού, όςο και ςτο δύκτυο ςυμπυκνωμϊτων, οι διακόπτεσ παροχόσ, τα φύλτρα και τα εξαεριςτικϊ, οι 

διακόπτεσ μπύλιασ, οι ατμοπαγύδεσ, ροοδεύκτεσ, βαλβύδεσ αντεπιςτροφόσθα εύναι τησ ύδιασ ό ανώτερησ ποιότητασ και 

αντοχόσ από τα υπϊρχοντα ςτο δύκτυο, τύπου Klingerκαι SpiraxSarco. 

Για την μόνωςη των δικτύων θα χρηςιμοποιηθούν: 

- Ορυκτοβϊμβακασ FIBRANgeoR-08-KO με κοτετςόςυρμα πϊχουσ 50mm, πυκνότητασ 80kgr/m3 με ςυντελεςτό 

αγωγιμότητασ λ (50οC) = 0,04 W/mK. 

- Λαμαρύνα αλουμινύου πϊχουσ 0,6mm για τα δύκτυα από 1/2΄΄- 2΄΄ και πϊχουσ 0,8mm για το ςυλλϋκτη διανομόσ. 

- Βύδεσ INOX (slidecoating) με ροδϋλα ςτεγανοπούηςησ. 

- Ο ορυκτοβϊμβακασ (με κοτετςόςυρμα) τοποθετεύται ςε όλο το μόκοσ των ςωληνώςεων και ρϊβεται 

περιφερειακϊ κατϊ μόκοσ. 

- Κατόπιν ςτο μονωμϋνο δύκτυο γύνεται η επικϊλυψη με λαμαρύνα αλουμινύου.  Σα φύλλα αλουμινύου 

διαμορφώνονται κατϊλληλα με κύλινδρο και κορδονιϋρα κατϊ μόκοσ και περιφϋρεια για το ςχηματιςμό αυλακιού 

(«αρςενικό» από την μύα μεριϊ και «θηλυκό» από την ϊλλη). Σοποθετούνται με την χρόςη βιδών με ροδϋλα και με 

τϋτοιο τρόπο ώςτε να μπορούν να μονταριςτούν και να ξεμονταριςτούν χωρύσ να πϊθει ζημιϊ η λαμαρύνα και για 

την αποφυγό ειςχώρηςησ υδϊτων πετυχαύνοντασ ταυτόχρονα καλαύςθητο αποτϋλεςμα. 

Τποχρεώςεισ εγκαταςτάτη: 
Ο εγκαταςτϊτησ υποχρεούται να ϋχει επιςκεφθεύ το χώρο ώςτε να ϋχει διαμορφωμϋνη πλόρη εικόνα των εργαςιών και 
του χρονοδιαγρϊμματοσ που θα υποβϊλλει ςτην προςφορϊ του. 
Σο προςωπικό που θα χρηςιμοποιηθεύ θα ϋχει ανϊλογη εξειδύκευςη και εμπειρύα ςε δύκτυα ατμού.  
Οι εργαςύεσ ςύνδεςησ των νϋων γραμμών θα γύνουν ςε μη εργϊςιμεσ ώρεσ (αν χρειαςτεύ μϋςα ςε ϋνα αββατοκύριακο) 
ώςτε να μην προκληθεύ αναςτϊτωςη ςτισ καταναλώςεισ ατμού του Νοςοκομεύου. 
τισ υποχρεώςεισ του εγκαταςτϊτη ςυμπεριλαμβϊνονται όλα τα κατϊλληλα μϋτρα αςφαλεύασ κατϊ τη διεξαγωγό των 
εργαςιών καθώσ και πλόρησ αποκατϊςταςη των προκληθϋντων φθορών. 
Όλα τα υλικϊ που θα χρηςιμοποιηθούν θα ςυνοδεύονται από κατϊλληλα πιςτοποιητικϊ ποιότητασ που θα αποδεικνύουν 
τη ςυμμόρφωςό τουσ με τα ανωτϋρω προδιαγραφόμενα. 
Δοκιμό ςτεγανότητασ των ςωληνώςεων και των ςυνδϋςεων θα γύνει πριν την εγκατϊςταςη τησ μόνωςησ. 
Η όλη καταςκευό θα ςυνοδεύεται από εγγύηςη καλόσ λειτουργύασ του εγκαταςτϊτη για δύο χρόνια. 
Παρϊδοςη τησ εγκατϊςταςησ ςε πλόρη λειτουργύα εντόσ 30 ημερολογιακών ημερών. 

Η πιςτοπούηςη των εργαςιών θα γύνει μετϊ από χρονικό διϊςτημα 15 ημερολογιακών ημερών από την παρϊδοςη ςε λειτουργύα, 

ώςτε να δοθεύ εύλογο διϊςτημα δοκιμόσ τησ όλησ εγκατϊςταςησ 
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 ΠΙΝΑΚΑ ΤΛΙΚΨΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΤΛΙΚΟΤ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΣΡ. 

ΣΕΜ (ΚΑΣ’ 
ΕΚΣΙΜΗΗ

) 

ΑΞΙΑ ΣΕΜ 
ΦΨΡΙ ΥΠΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΦΨΡΙ 

ΥΠΑ 

Αντεπύςτροφα βιδωτϊ 1/2" τεμ 8 130,00 € 1.040,00 € 

Ατμοπαγύδα SPIRAX SARCO TD42HA 1/2" BSP τεμ 7 300,00 € 2.100,00 € 

Ατμοφρϊκτεσ KLINGER DN15 τεμ 16 150,00 € 2.400,00 € 

Ατμοφρϊκτησ KLINGER DN20 τεμ 3 220,00 € 660,00 € 

Ατμοφρϊκτησ KLINGER DN32 τεμ 1 280,00 € 280,00 € 

Ατμοφρϊκτησ KLINGER DN40 τεμ 3 400,00 € 1.200,00 € 

Βύδεσ Μ12x40+παξιμϊδια τεμ 72 1,50 € 108,00 € 

Βύδεσ Μ14x50+παξιμϊδια τεμ 32 1,50 € 48,00 € 

Βύδεσ Μ16x50+παξιμϊδια τεμ 24 1,50 € 36,00 € 

Γλύςτρεσ για ςυςτολοδιαςτολϋσ τεμ 26 10,00 € 260,00 € 

Καμπύλεσ ανοξεύδωτεσ DN15 τεμ 20 2,00 € 40,00 € 

Καμπύλεσ ανοξεύδωτεσ DN20 τεμ 16 4,00 € 64,00 € 

Καμπύλεσ ανοξεύδωτεσ DN32 τεμ 10 6,00 € 60,00 € 

Καμπύλεσ ανοξεύδωτεσ DN40 τεμ 12 7,00 € 84,00 € 

Μόνωςησ υλικϊ (ορυκτοβϊμβακασ, λαμαρύνα αλουμινύου 
με μικρουλικϊ ςύνδεςησ και ςτερϋωςησ) τεμ 1 1.800,00 € 1.800,00 € 

Ροοδεύκτησ ορειχϊλκινοσ με ϋνα γιαλύ BSP 1/2" τεμ 7 200,00 € 1.400,00 € 

υςτολό ανοξεύδωτη DN20xDN15 τεμ 5 6,00 € 30,00 € 

υςτολό ανοξεύδωτη DN32xDN20 τεμ 2 6,00 € 12,00 € 

υςτολό ανοξεύδωτη DN40xDN20 τεμ 1 6,00 € 6,00 € 

ωλόνα ανοξεύδωτη DN15 m 24 7,00 € 168,00 € 

ωλόνα ανοξεύδωτη DN20 m 36 10,00 € 360,00 € 

ωλόνα ανοξεύδωτη DN32 m 12 13,00 € 156,00 € 

ωλόνα ανοξεύδωτη DN40 τεμ 24 16,00 € 384,00 € 

ωληνομαςτόσ 1/2" τεμ 12 3,00 € 36,00 € 

ωληνομαςτόσ DN20 τεμ 8 3,00 € 24,00 € 

Σαφ ανοξεύδωτο DN20 τεμ 8 8,00 € 64,00 € 

Σαφ ανοξεύδωτο DN32 τεμ 4 10,00 € 40,00 € 

Σαφ ανοξεύδωτο DN40 τεμ 1 12,00 € 12,00 € 

Υύλτρο βιδωτό DN15 τεμ 6 15,00 € 90,00 € 

Υλϊντζεσ με λαιμό ανοξεύδωτεσ DN20 τεμ 2 18,00 € 36,00 € 

Υλϊντζεσ με λαιμό ανοξεύδωτεσ DN32 τεμ 2 22,00 € 44,00 € 

Υλϊντζεσ με λαιμό ανοξεύδωτεσ DN40 τεμ 6 25,00 € 150,00 € 

Υλαντζεσπερμανύτη 1 1/2" τεμ 6 2,50 € 15,00 € 

Υλαντζεσπερμανύτη 1/2" τεμ 36 1,00 € 36,00 € 

Υλαντζεσπερμανύτη DN20 τεμ 10 1,50 € 15,00 € 

Υλαντζεσπερμανύτη DN32 τεμ 6 2,00 € 12,00 € 

Υλϊντζεσ τόρνου 1/2" τεμ 32 5,00 € 160,00 € 

Υλϊντζεσ τόρνου DN20 τεμ 5 14,00 € 70,00 € 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΦΨΡΙ ΥΠΑ 13.500,00 € 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΥΠΑ 16.740,00€ 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ. ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ 



Γ.Ν.Ιωαννύνων «Γ.Φατζηκώςτα» ελύδα 5 
 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρύβεια των ςτοιχεύων που υποβϊλλονται με αυτό τη δόλωςη μπορεύ να ελεγχθεύ με βϊςη το αρχεύο ϊλλων 

υπηρεςιών (ϊρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ(1):  

– Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατϋρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητϋρασ:  

Ημερομηνύα γϋννηςησ(2):   

Σόποσ Γϋννηςησ:  

Αριθμόσ Δελτύου Σαυτότητασ:  Σηλ:  

Σόποσ Κατοικύασ:  Οδόσ:  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νςη Ηλεκτρ. Σαχυδρομεύου 

(Εmail):  

Με ατομικό μου ευθύνη και γνωρύζοντασ τισ κυρώςεισ (3), που προβλϋπονται από τισ διατϊξεισ τησ παρ. 6 του ϊρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι δεν υπϊρχει εισ βϊροσ μου αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη για κϊποιον από τουσ 

ακόλουθουσ λόγουσ: 

α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2008/841/ΔΕΤ του 

υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου εγκλόματοσ(ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42), 

β) δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ ςτην οπούα ενϋχονται 

υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ένωςησ (ΕΕ C 195 τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην 

παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την 

καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54),καθώσ και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη 

νομοθεςύα ό ςτο εθνικό δύκαιο του οικονομικού φορϋα, 

γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των οικονομικών ςυμφερόντων των 

Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα κυρώθηκε με το ν. 2803/2000(Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, όπωσ ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα 

ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2002,για την καταπολϋμηςη τησ 

τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 

22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ, 

ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ, όπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτο 

ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με 

την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ 

δραςτηριότητεσ και τη χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην 

εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται 

ςτο ϊρθρο 2 τησ Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων τησ, καθώσ και για την 

αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα 

ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 

215 ). 

 

Ημερομηνύα:      ……….20…… 

 

Ο – Η Δηλ. 

 

(Τπογραφό) 
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(1) Αναγρϊφεται από τον ενδιαφερόμενο πολύτη ό Αρχό ό η Τπηρεςύα του δημόςιου τομϋα, που απευθύνεται η αύτηςη. 

(2) Αναγρϊφεται ολογρϊφωσ.  

(3) «Όποιοσ εν γνώςει του δηλώνει ψευδό γεγονότα ό αρνεύται ό αποκρύπτει τα αληθινϊ με ϋγγραφη υπεύθυνη δόλωςη του 

ϊρθρου 8 τιμωρεύται με φυλϊκιςη τουλϊχιςτον τριών μηνών. Εϊν ο υπαύτιοσ αυτών των πρϊξεων ςκόπευε να προςπορύςει 

ςτον εαυτόν του ό ςε ϊλλον περιουςιακό όφελοσ βλϊπτοντασ τρύτον ό ςκόπευε να βλϊψει ϊλλον, τιμωρεύται με κϊθειρξη 

μϋχρι 10 ετών. 

(4) ε περύπτωςη ανεπϊρκειασ χώρου η δόλωςη ςυνεχύζεται ςτην πύςω όψη τησ και υπογρϊφεται από τον δηλούντα ό την 

δηλούςα.  

  

 

 
 

 

 

 

 


