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ΠΡΟΘΙΖΖ ΔΘΓΖΙΧΖ  ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΛΣΟ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  
  

ρεη. 

 1.Σελ ππ. Αξηζκ .9838/15-06-2020 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ζθνπηκφηεηα θαη ε 
επαλαιεπηηθή  δηελέξγεηα ηεο παξαθάησ πξνκήζεηαο. 

2.  Οη δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016.  
 

  Παξαθαινχκε φπσο απνζηείιεηε θιεηζηή νηθνλνκηθή πξνζθνξά κέρξη ηελ Σεηάξηε  24/06/2020  θαη ψξα 14:00 

ζην νηθνλνκηθφ ηκήκα (γξαθείν πξνκεζεηψλ-δηαρείξηζε) ηνπ γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αγξηλίνπ γηα ηελ πξνκήζεηα 
ησλ παξαθάησ:  

 
A/A ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ Κ.Κ ΠΟΟΣΖΣΔ 

ΑΓΡΗΛΗΟΤ  
 TIMH 
ΚΟΛΑΓΟ 

2 ΘΖΘΔ ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ ΑΠΙΔ                                                                                
• Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο, ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο 
πξνδηαγξαθέο.• Λα ππάξρνπλ κεγάινπ κεγέζνπο δείθηεο γηα 
απνζηείξσζε θαη λα είλαη θαηάιιειεο γηα απνζηείξσζε αηκνχ  θαη  
νμεηδίνπ ηνπ αηζπιελίνπ.• Οη δείθηεο λα  έρνπλ επδηάθξηηε ρξσκαηηθή 
κεηαβνιή. Λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη κεηαμχ ησλ δχν ζηξσκάησλ, 
εμαιείθνληαο ηειείσο ηνλ θίλδπλν λα έξζνπλ ζε επαθή νη ρεκηθέο 
νπζίεο ηνπ δείθηε κε ην πξνο απνζηείξσζε πιηθφ.• Ζ ράξηηλε 
πιεπξά λα είλαη αλζεθηηθή.• Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αλνίγκαηνο λα 
δηαρσξίδεηαη ηέιεηα ην πιαζηηθφ απφ ην ραξηί, ρσξίο λα ζθίδεηαη ην 
ραξηί, εθκεδελίδνληαο ηνλ θίλδπλν λα πεξάζνπλ κηθξφβηα απφ έμσ 
πξνο ηα κέζα.• Ζ πιατλή ζπγθνιιεηηθή επηθάλεηα λα είλαη κεγίζηεο 
αληνρήο, έηζη ψζηε λα κελ αλνίγεη απφ ηελ πίεζε ηνπ βάξνπο ησλ 
εξγαιείσλ θαη λα κελ αθήλεη ίρλε θαηά ην άλνηγκα.• Λα 
πξνζθέξνληαη ζε δηαζηάζεηο, ψζηε λα θαιχπηνληαη νη αληίζηνηρεο 
αλάγθεο καο αλά ρξνληθή πεξίνδν.   

      

α 350 Υ 630 ΣΚΥ 500 0,180 € 

β 300 Υ 100 m., πεξίπνπ ΡΟΙΙΑ 4 22,20 € 

3 ΘΙΗΠ-ΑΦΑΙΔΗΔ ΓΗΑ ΘΟΤΣΗΑ ΑΠΟΣΔΗΡΧΖ                                                         
• Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα  απφ πιηθφ αληνρήο ζηνλ θχθιν 
απνζηείξσζεο ζε θιίβαλν αηκνχ.• Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα  απφ 
αλζεθηηθφ πιαζηηθφ ηαηξηθήο πνηφηεηαο κε δπλαηφηεηα έιεγρνπ ηεο 
δηαδηθαζίαο απνζηείξσζεο ζε θιίβαλν αηκνχ (κε ελζσκαησκέλν 
δείθηε).• Λα είλαη ιεπηά θαη εχρξεζηα.• Λα κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φινπο ηνπο ηχπνπο  container. 

ΣΚΥ 30 0,0500 € 

4 ΒΟΤΡΣΔ ΘΑΘΑΡΗΚΟΤ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΘΧΛ ΔΡΓΑΙΔΗΧΛ                                              
• Βνχξηζεο θαζαξηζκνχ  ελδναπιηθψλ εξγαιείσλ (ιαπαξνζθφπηα, 
αλαξξνθήζεηο, νξζνπεδηθά εξγαιεία, θ.ι.π)• Λα είλαη πνιιαπιψλ 
ρξήζεσλ.• Λα πξνζθέξνληαη ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο. 

ΣΚΥ 1 5,00 € 
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5 ΥΡΧΚΑΣΗΣΔ ΣΑΗΛΗΔ ΖΚΑΛΖ ΣΧΛ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΘΧΛ 
ΔΡΓΑΙΔΗΧΛ    • Λα πξνζθέξνληαη ζε πνιιά θαη δηάθνξα 

ρξψκαηα.• Λα έρνπλ θάξδνο πεξίπνπ 0,5 cm.• Λα αληέρνπλ ζηηο 
ζπλζήθεο θιηβαληζκνχ.• Λα κελ μεθνιιάλε εχθνια.Δ ΚΟΡΦΖ 
ΡΟΙΟΤ 

ΡΟΙΙΑ 5 12,90 € 

6 ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΘΑ ΤΙΗΘΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΘΧΛ ΔΡΓΑΙΔΗΧΛ                                                       
• Σα εηδηθά πξνζηαηεπηηθά πιηθά λα είλαη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ.• Λα 
είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα λα πξνζηαηεχνπλ ηα άθξα ησλ 
ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ απφ ηελ θζνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
απνζηείξσζεο.• Λα έρνπλ νπέο, ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε 
δηείζδπζε ηνπ απνζηεηξσηηθνχ κέζνπ (αηκφο, αέξην, πιάζκα). 

ΣΚΥ 100 0,15 € 

8 ΙΑΚΑ – ΛΤΣΔΡΗ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ.Κηαο ρξήζεο, απφ αλνμείδσην 
αηζάιη, απνζηεηξσκέλεο ζε αηνκηθή ζπζθεπαζία, λα θέξνπλ 
εκεξνκελία ιήμεο, λα πξνζθέξνληαη ζηα κεγέζε 11-15-22. 

ΣΚΥ 9000 0,0215 € 

12 ΠΟΓΟΛΑΡΗΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ Κηαο ρξήζεο, κεγάιν κέγεζνο, κε 
ιάζηηρν πεξηκεηξηθά, αδηάβξνρα, απφ καιαθφ πιαζηηθφ πιηθφ, 
κεγάιεο αληνρήο, εχθνια ζην άλνηγκά ηνπο. 

ΣΚΥ 30000 0,0056 € 

15 SET ΘΑΙΤΦΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ. Λα απνηειείηαη 
απφ:Αδηάβξνρν θάιπκκα ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο κε απνξξνθεηηθή 
επίζηξσζε κεγέζνπο ηθαλνχ γηα πιήξε θάιπςε. Πξναηξεηηθά: 
Τπνζέληνλν κεηαθνξάο ηνπ αζζελνχο κε αληνρέο θαηάιιειεο γηα 
ηελ κεηαθνξά αζζελψλ απμεκέλνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο, Εεχγνο 
επηθαιπκκέλσλ πιεπξηθψλ πξνεθηάζεσλ ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο, 
Ηκάληεο πξφζδεζεο θαη ζπγθξάηεζεο άλσ άθξσλ ζηηο πξνεθηάζεηο 
ηεο ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο. 

ΣΚΥ 1000 7,80 € 

16 ΓΔΗΘΣΔ ΓΗΑ ΒΗΟΙΟΓΗΘΟ ΔΙΔΓΥΟ ΣΟΤ ΘΙΗΒΑΛΟΤ ΠΙΑΚΑΣΟ 
(ΑΚΠΟΤΙΔ)                                                                                                               
• Οη βηνινγηθνί δείθηεο λα είλαη θηαιίδηα κε ζξεπηηθφ πγξφ θαη πιεζπζκφ 
ζπφξσλ αλά ισξίδα ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα.• Λα θέξνπλ έλδεημε κε 
ηελ αλακελφκελε αιιαγή ηνπ δείθηε κεηά ηελ έθζεζε ζην κέζν 
απνζηείξσζεο. Ζ αιιαγή ηνπ ρξσκαηηζκνχ λα είλαη εκθαλήο θαη επδηάθξηηε.• 
Λα είλαη ζπκβαηνί κε ηνλ θιίβαλν πιάζκαηνο STERRAD ηνπ λνζνθνκείνπ 
καο. Λα παξέρνπλ απνηέιεζκα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα (ν 
ζπληνκφηεξνο ρξφλνο ζα πξνηηκεζεί).• Λα πξνζθέξεηαη, αλ θαη εθ’ φζνλ 
δεηεζεί, δσξεάλ ε ζπζθεπή ηνπ επσαζηήξα γηα ηνπο βηνινγηθνχο δείθηεο θαη 
λα δηαηίζεληαη ηνπιάρηζηνλ κε 6 ζέζεηο επψαζεο, κε πξνζηαηεπηηθφ θαπάθη 
θαη ελδείμεηο ιεηηνπξγίαο.• Σφζν ζηελ αηνκηθή ζπζθεπαζία φζν θαη εμσηεξηθά 
λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεσο θαη ν θσδηθφο παξαγσγήο.• Ζ εηηθέηα 
ηεθκεξίσζεο λα αληέρεη ζηηο ζπλζήθεο θιηβαληζκνχ ρσξίο λα θζείξεηαη θαη λα 
μεθνιιάεη εχθνια• Θάζε παθέην δεηθηψλ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηερληθέο νδεγίεο 
–πιεξνθνξίεο φπσο: βαζηθέο παξακέηξνπο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί λα αληρλεχεη, 
αλακελφκελε αιιαγή κεηά ηελ έθζεζε ζην κέζν απνζηείξσζεο, εκεξνκελία 
παξαγσγήο θαη ιήμεσο, θσδηθφο παξαγσγήο, ζπλζήθεο απνζήθεπζεο, νδεγίεο 
ρξήζεσο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

  300 2,7€ 

 

 
Τπνρξεωηηθά ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ δείγκαηα. 

ΣΔΥΛΗΘΔ -ΓΔΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
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α)Σα πξνζθεξφκελα πξντφληα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ πνπ βξίζθεηαη εγθαηαζηεκέλνο θαη 
ιεηηνπξγεί λφκηκα ζην έδαθνο ελφο απφ ηα Θξάηε Κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα θέξνπλ ζε επθξηλή ζέζε ηνπ ηειηθνχ 

πεξηέθηε ηνπο ηελ πξνβιεπφκελε ζήκαλζε CE, ε νπνία απνδεηθλχεη ηελ ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 
93/42/ΔΟΘ, (ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ. 130648 - Δλαξκφληζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 93/42/ΔΟΘ «πεξί 
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ»- ΦΔΘ 2198/ηεπρ. Β/02-10-09). Γηα ηνλ ιόγν απηό ζα πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά λα 
θαηαηεζνύλ ηα αλάινγα πηζηνπνηεηηθά πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία έρεη ηαμηλνκεζεί ην ελ ιόγω 
πξνϊόλ. Αλ θάπνην πξνϊόλ δελ εληάζζεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο ζήκαλζεο CE, απηό ζα αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ 
πξνζθνξά. Σα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα πνπ ππάγνληαη ζηε ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ.130648, (ΦΔΘ 2198/Β/2-10-2009) Θνηλή 
Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πεξί Δλαξκφληζεο ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΘ/14-6-93 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά ηα Ηαηξνηερλνινγηθά Πξντφληα» ηφζν θαηά ηε θάζε ζχληαμεο ηεο δηαθήξπμεο, φζν θαη θαηά 
ηε θάζε ζχλαςεο ηεο αληίζηνηρεο ζχκβαζεο, πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη κε ηε δηαηχπσζε θάζε θνξά ησλ αλάινγσλ 
ελδεηθλπνκέλσλ φξσλ, φηη ηα ελ ιφγσ ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ζα είλαη ζχκθσλα πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο ζρεηηθήο ΘΤΑ θαηά 
ην ρξφλν παξάδνζεο ηνπο, είηε πξφθεηηαη γηα παξάδνζε εληφο ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ , είηε γηα εθπξφζεζκε, ψζηε ηα 
πξντφληα απηά λα θέξνπλ νπσζδήπνηε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηε ζρεηηθή ΘΤΑ ζήκαλζε CE.  

β) Οη πξνκεζεχηξηεο εηαηξείεο ζα πξέπεη ζηηο πξνζθνξέο ηνπο λα δειψλνπλ φηη ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ ΘΤΑ 
ΓΤ8δ/ΓΠ/1348/2004 «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» (ΦΔΘ 
32/Β/16-01-2004) σο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.  

γ) Ζ ηνπνζέηεζε ησλ επηζεκάλζεσλ ηεο ζπζθεπαζίαο, πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη ζεσξνχληαη νπζηψδεηο πξνυπνζέζεηο γηα 
ηελ απνδνρή ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ, ή φπνησλ άιισλ επηζεκάλζεσλ, πξέπεη λα έρεη γίλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απφ 
ην πξφζσπν ή ηελ επηρείξεζε πνπ ζεσξείηαη θαηαζθεπαζηήο ησλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 93/42/ΔΟΘ, 
(ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ. 130648 - ΦΔΘ 2198/ηεπρ. Β/02-10-09). Πξνζθνξέο πξντφλησλ πνπ θέξνπλ επηζεκάλζεηο πάζεο θχζεσο πνπ 
έρνπλ ηνπνζεηεζεί, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο, απφ ηξίηνπο, αθφκε θαη εάλ νη ηξίηνη απηνί δηαζέηνπλ ηελ 
ηδηφηεηα ηνπ δηαλνκέα, εηζαγσγέα ή εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Σπρφλ παξάβαζε ηνπ 
φξνπ απηνχ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ζα απνηειεί ιφγν κε απνδνρήο ησλ παξαδηδφκελσλ πιηθψλ.  

Δπηπιένλ: 

1. Όια ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα πξέπεη λα έρνπλ ηππσκέλν απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, ηελ νλνκαζία 
ηνπ θαζψο θαη ην φλνκα ή ην ινγφηππν απηήο, φρη κφλν ζηελ εμσηεξηθή ηνπο ζπζθεπαζία, αιιά αηνκηθά ζε 
θάζε πξντφλ (ηεκάρην εληφο ηεο ζπζθεπαζίαο) μερσξηζηά. Όζα πξντφληα έρνπλ αηνκηθή ζπζθεπαζία λα είλαη 
ηππσκέλα επ' απηήο.  

2. Όια ηα πξντφληα πξέπεη εθηφο ησλ παξαπάλσ λα έρνπλ ηππσκέλν απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ην 
ρξφλν παξαγσγήο ηνπο, ην ρξφλν δηαηήξεζεο ησλ ηδηνηήησλ ηνπο ή κφλνλ ην ρξφλν πνπ ιήγνπλ απηέο.  

3. Όια ηα πξντφληα πνπ είλαη απνζηεηξσκέλα, πξέπεη εθηφο ησλ παξαπάλσ λα αλαγξάθνπλ ην ρξφλν 
απνζηείξσζεο θαη ην ρξφλν ιήμεο απηήο ή κφλν ην ρξφλν ιήμεο απηήο ηππσκέλα ή αλάγιπθα απφ ηελ 
θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, θαζψο θαη ηε κέζνδν κε ηελ νπνία απνζηεηξψζεθαλ 

4. Σν εξγνζηάζην παξαγσγήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001, ή άιιν ηζνδχλακν. Λα θαηαηεζνχλ 
απνδεηθηηθά έγγξαθα κε ηελ πξνζθνξά. 

5. O Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, λα είλαη 
εμνπζηνδνηεκέλνο απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία γηα ηελ  δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ ηεο ψζηε λα 
δηαζθαιίδεηαη ε  νξζή/έγθαηξε  πξνκήζεηα ησλ πξντφλησλ ζην Λνζνθνκείν,  ε νπνία ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε 
ηελ ηζρχνπζα Λνκνζεζία, θαζψο θαη ε ηήξεζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ηρλειαζηκφηεηαο ζε πηζαλή 
αλάθιεζε/απφζπξζε  πξντφληνο ή κεηά απφ ηελ ζπκπιήξσζε ηεο «Θάξηαο Αλαθνξάο Πεξηζηαηηθψλ Υξεζηψλ 
Ηαηξνηερλνινγηθψλ Πξντφλησλ (ιεπθή θάξηα)» απφ ηνλ ρξήζηε. 

 
 

       ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο  

Α) Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» 

Β) Ο πιήξεο ηίηινο ηεο πξνκήζεηαο θαη ν αξηζκφο ηεο πξφζθιεζεο. 

Γ)Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

ΠΡΟ ΘΑΘΔ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΚΔΛΟ 
1) Λα θαηαηεζεί ππεχζπλε δήισζε φηη ηα είδε δηαζέηνπλ CE.  

2) Θα δηελεξγεζεί ηαπηφρξνλα ην άλνηγκα ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε 
απηψλ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

3) Οη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηελ αληίζηνηρε πξνυπνινγηδφκελε ηηκή ηεο πξφζθιεζεο. ε 
πεξίπησζε πνπ ην ππφ πξνκήζεηα είδνο είλαη θαηαρσξεκέλν ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ λα αλαθέξεηαη ε 

αληηζηνηρία ηνπ θσδηθνχ ηνπ θάζε είδνπο ζε θσδηθφ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ. Θαηά ηελ εκεξνκελία 

θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ 
Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ. (Λ. 3918/2011 άξζξν 13, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε  ηνλ Λ. 4052/2012 άξζξν 

14).   
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4)  Θξηηήξην θαηαθχξσζεο ε πιένλ ζπκθέξνπζα  απφ  νηθνλνκηθήο  άπνςεο  πξνζθνξά  βάζεη  ηεο  ηηκήο 

5) Παξάδνζε πιηθψλ: Σκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ.  

6) ΚΔΣΑ ΣΖΛ ΑΛΩΣΔΡΩ ΑΛΑΦΔΡΟΚΔΛΖ ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΩΡΑ,ΟΗ ΠΡΟΦΟΡΔ ΠΟΤ ΘΑ ΣΑΙΟΤΛ ΔΗΛΑΗ 
ΔΘΠΡΟΘΔΚΔ ΘΑΗ ΔΠΗΣΡΔΦΟΛΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΛ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΔΛΔΡΓΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΩΛΗΚΟ. 

7) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 1 θαη 3 ηνπ 
Λ. 4250/26-03-2014 (ΦΔΘ 74/Α/26-03-2014)  πνπ λα δειψλεη φηη: 

Απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.  

Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο 
έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  

Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  
Λα δειψλεη φηη δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), δηαπηζησκέλα απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία. 
Λα δειψλεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  θαη δηαγσγήο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο 
εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. 

Λα δειψλεη φηη δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε απφθαζε γηα: 
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-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), β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί 
ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 
απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο  31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 
ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 

ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή 
εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 

ηεο απφθαζεο- πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή  απφπεηξα δηάπξαμεο 

εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο  ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή  λνκνζεζία κε ην λ. κε ην λ. 3691/2008 (Α΄166), ζη ) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο 

κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 
Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε 

ην λ. 4198/2013 (Α΄215 ). 
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