
Κηφισιά, 29-04-2015 
Αριθ. πρωτ.  6518/18-05-2015 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ 
Πληροφορίες Ελένη Χαρλαύτη 
Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 
prom12@kat-hosp.gr 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

26/2015 

 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ 
 

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 26.500,00 € µε ΦΠΑ  
 
Εχοντας υπόψη την κείµενη Νοµοθεσία και την απόφαση ∆Σ 44/11-12-2014, θέµα 35, 
Α∆Α 70Ν746906Π-7ΚΤ, προκηρύσσουµε πρόχειρο διαγωνισµό, µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη Αναδόχου του ως άνω έργου. 

 
1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Αναθέτουσα αρχή Γενικό Νοσοκοµείο Αττικής ΚΑΤ 

Είδος διαγωνισµού Πρόχειρος 

Κριτήριο κατακύρωσης Χαµηλότερη τιµή 

Προϋπολογισµός 26.500,00 € µε ΦΠΑ, προϋπολογισµός 2015 

∆ιάρκεια σύµβασης 2 µήνες 

Κατάθεση προσφορών έως Τρίτη, 02-06-2015, ώρα 13:00, στο πρωτόκολλο 

Ηµεροµηνία διενέργειας Τετάρτη, 03-06-2015, ώρα 11:00 

Τόπος διενέργειας Αίθουσα ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Ισχύς προσφορών 60 ηµερολογιακές ηµέρες 

Αποσφράγιση προσφορών και αξιολόγηση σε ένα στάδιο 

 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Το αντικείµενο του διαγωνισµού είναι: α) οι υπηρεσίες καθαρισµού και απολύµανσης 
αεραγωγών κλιµατισµού εσωτερικά στα Χειρουργεία 2ου ορόφου, Χειρουργεία ΤΕΠ και 
Κεντρικής Αποστείρωσης και β) η προµήθεια και τοποθέτηση απόλυτων φίλτρων στα 
Χειρουργεία 2ου ορόφου, Χειρουργεία ΤΕΠ. 
             
Α. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ  ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ (ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ-ΑΠΑΓΩΓΗΣ ) 
Ο καθαρισµός των αεραγωγών (προσαγωγής–απαγωγής) θα γίνει  µε µηχανικές 
µεθόδους µέσω των υφιστάµενων ανοιγµάτων συντήρησης του δικτύου ή διάνοιξη 
ανοιγµάτων σε κατάλληλα σηµεία εάν απαιτείται. Αποµάκρυνση όλων των 
επικαθήσεων από το εσωτερικό των αεραγωγών µε ειδικές κεφαλές προώθησης – 
ανάδευσης από ειδικό ελαφρύ κράµα αλουµινίου οι οποίες θα φέρουν εύκαµπτους 
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σωληνίσκους ανάδευσης από ανθεκτικό πολυµερές υλικό και σωλήνες διανοµής αέρα 
υψηλής πίεσης, ειδικούς ρυθµιστές πίεσης, ακροφύσια µε δυνατότητα προρύθµισης της 
γωνίας εκτόξευσης αέρα κλπ. Τον καθαρισµό των εύκαµπτων αεραγωγών µε την 
χρήση περιστρεφόµενης βούρτσας (Air-brush) σε χαµηλές στροφές, για την καλύτερη 
δυνατή αποµάκρυνση των επικαθήσεων χωρίς να υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του 
τοιχώµατος του αεραγωγού. Παράλληλα  µε τον καθαρισµό θα εφαρµοστεί ισχυρή 
αναρρόφηση µε σκοπό την κατακράτηση των σωµατιδίων. Το σύστηµα αναρρόφησης 
θα διαθέτει κατάλληλα φίλτρα και ισχυρό ανεµιστήρα στατικής 1200Pa για την 
προστασία των χώρων από τυχόν ρύπανση. 
Μετά τον εσωτερικό καθαρισµό ακολουθεί η απολύµανση των αεραγωγών µε 
εκνέφωση απολυµαντικού διαλύµατος µε την χρησιµοποίηση ειδικών φορητών 
συσκευών µε ρυθµιζόµενο µέγεθος των παραγοµένων σταγονιδίων και κατάλληλο έτσι 
ώστε να µη δηµιουργούνται συµπυκνώµατα εντός των αεραγωγών. Το απολυµαντικό 
διάλυµα που θα χρησιµοποιηθεί να είναι ισχυρό απολυµαντικό αεραγωγών µε βάση το 
διοξείδιο του χλωρίου, το οποίο να µπορεί να καταστρέψει πολύ µεγάλο φάσµα 
µικροοργανισµών, συµπεριλαµβανοµένων µυκήτων καθώς και των πολύ ανθεκτικών 
βακτηρίων και της νόσου των λεγεωναρίων. Να είναι συµβατό µε θέµατα απολύµανσης 
του HACCP-ISO 22000, εγκεκριµένο από τον Ε.Ο.Φ. Τα παραπάνω να αποδεικνύονται 
από τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Ο έλεγχος καθαρότητας να γίνει µέσω ειδικού 
ροµπότ το οποίο να µπορεί να καταγράφει σε µορφή βίντεο και φωτογραφίας πριν και 
µετά τον καθαρισµό για τον έλεγχο της ποιότητας και πληρότητας της εργασίας. 
Αντίγραφα της καταγραφής να παραδοθούν στην τεχνική υπηρεσία του Νοσοκοµείου. 
Αποκατάσταση όλων των ανοιγµάτων συντήρησης και καθαρισµός των χώρων 
εργασιών.   
Οι χώροι όπου είναι τα δίκτυα αεραγωγών προσαγωγής-απαγωγής που θα γίνουν οι 
εργασίες καθαρισµού –απολύµανσης είναι: 
1. Τα χειρουργεία 2ου ορόφου, που περιλαµβάνουν οκτώ χειρουργικές αίθουσες –
ανάνηψη - βοηθητικούς χώρους κ.λ.π.  
2. Τα χειρουργεία των Τ.Ε.Π  που περιλαµβάνουν τρεις χειρουργικές αίθουσες- 
βοηθητικούς  χώρους  κ.λ.π. 
3. Οι χώροι της κεντρικής αποστείρωσης.   
Τα δίκτυα των αεραγωγών θα καθαρισθούν µέχρι και τις Κ.Κ.Μ. των αντίστοιχων 
χώρων.  
Ο καθαρισµός των κεντρικών κλιµατιστικών µονάδων και των µεταθερµαντικών  
συσκευών τους θα περιλαµβάνει τις εξής εργασίες: α) χηµικός και µικροβιολογικός 
καθαρισµός στοιχείων ψυχρού & θερµού νερού, β) καθαρισµός λεκάνης 
συµπυκνωµάτων & αποχέτευσης, γ) καθαρισµός φίλτρων αέρος. Οι εργασίες θα γίνουν 
µε κατάλληλο πιεστικό µηχάνηµα και µε τρόπο έτσι ώστε να µην γίνουν ζηµιές στις 
κλιµατιστικές µονάδες (κινητήρες, στοιχεία κλπ ). 
Ο κλιµατισµός των χώρων (χειρουργεία 2ου ορόφου –ΤΕΠ –κεντρική αποστείρωση)  
πραγµατοποιείται από (συνολικά) εννέα (9) κλιµατιστικές µονάδες και δεκατρείς (13) 
µεταθερµαντικες συσκευές. 
 
Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ    
 
Να έχουν  πλαίσιο από ανοδειωµένο αλουµίνιο υψηλής µηχανικής αντοχής και να 
φέρουν προστατευτικά πλέγµατα βαµµένα µε εποξειδική βαφή και στις δυο πλευρές και 
ειδικό λάστιχο στην µια πλευρά για καλύτερη στεγανοποίηση. 
Να έχουν ενσωµατωµένο απόλυτο φίλτρο απόδοσης 99,999% σε σωµατίδια µεγέθους 
0,3 micron, κλάσης Η14 κατά ΕΝ 1822. 
Να είναι το φίλτρο σταθερά και στεγανά κολληµένο στο πλαίσιο. 
Το κάθε απόλυτο φίλτρο να συνοδεύεται από το δικό του πιστοποιητικό µετρήσεων και 
αντιµικροβιακής  προστασίας  που θα φαίνεται και το serial number του φίλτρου. 
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Η προµηθεύτρια εταιρεία θα έχει την υποχρέωση αποξήλωσης και αποµάκρυνσης από 
το Νοσοκοµείο των παλαιών απόλυτων φίλτρων και την προµήθεια - τοποθέτηση των 
καινούργιων.      
Να γίνουν όλες οι απαραίτητες  µετρήσεις πριν και µετά την τοποθέτηση των απόλυτων 
φίλτρων ώστε να πιστοποιήσουµε την διαφορά και την σωστή λειτουργία των φίλτρων.  
 
Απόλυτα φίλτρα που θα τοποθετηθούν στα χειρουργεία και λοιπούς χώρους του 2ου 
ορόφου είναι τα εξής:        
535x535x69        ΤΕΜΑΧΙΑ  33 
1190x570x69           >>        14 
300x300x69             >>          2 
500x300x69             >>          5 
1190x535x69           >>        19                                                            
ΣΥΝΟΛΟ :               >>        73 
 
Απόλυτα φίλτρα που θα τοποθετηθούν στα χειρουργεία και λοιπούς χώρους των  
Τ.Ε.Π είναι τα εξής:   
1135x535x69   ΤΕΜΑΧΙΑ   12 
540x540x69          >>         11 
535x235x69          >>           1 
ΣΥΝΟΛΟ:             >>         24    
 
Οι παραπάνω διαστάσεις των απόλυτων φίλτρων είναι ενδεικτικές. 
Για τον ακριβή προσδιορισµό των διαστάσεων των απόλυτων φίλτρων που 
απαιτούνται και  των τεµαχίων είναι υπεύθυνος ο ανάδοχος. 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει πλήρη κατάλογο µε τα στοιχεία των 
φίλτρων που τοποθετήθηκαν, όπως διαστάσεις–τεµάχια και σε ποιους χώρους έχουν 
τοποθετηθεί, καθώς και όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά καταλληλότητας αυτών.  
 
 
Γ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   
 
ΟΜΑ∆Α Ι: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ  ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ (ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ-ΑΠΑΓΩΓΗΣ)  
     
1. Καθαρισµός και απολύµανση αεραγωγών: ∆απάνη µε Φ.Π.Α (23%): 5.000,00 € 
    Χειρουργείων 2ου ορόφου                                                                    
2. Καθαρισµός και απολύµανση αεραγωγών:       >>            >>               3.000,00 € 
    Χειρουργείων Τ.Ε.Π. 
3.  Καθαρισµός και απολύµανση αεραγωγών:      ∆απάνη µε ΦΠΑ (23%): 5.000,00 € 
     Χώρων κεντρικής αποστείρωσης   
                                                                               ΣΥΝΟΛΟ                     13.000,00 €  
 
ΟΜΑ∆Α ΙΙ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ 
 
1. Προµήθεια τοποθέτηση απόλυτων φίλτρων: ∆απάνη µε Φ.Π.Α (23%): 10.000,00 € 
    Χειρουργείων 2ου  ορόφου 
2. Προµήθεια τοποθέτηση  απόλυτων  φίλτρων: :       >>            >>           3.500,00  €   
    Χειρουργείων Τ.Ε.Π. 
                                                                               ΣΥΝΟΛΟ                       13.500,00 €  
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∆.  ΓΕΝΙΚΑ                                
 
1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συµµετοχή στον διαγωνισµό είναι οι 
διαγωνιζόµενοι να έχουν γνώση για την υπάρχουσα κατάσταση των χώρων όπου θα 
γίνουν οι εργασίες, το οποίο και θα βεβαιώνεται από την τεχνική υπηρεσία του 
Νοσοκοµείου. 
2. Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να καταθέσουν προσφορά είτε και για τις δύο οµάδες 
του διαγωνισµού ή για µία από αυτές, όπως αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 2, 
στοιχείο Γ. 
3. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να αναφέρουν στην προσφορά τους τον χρόνο 
παράδοσης των εργασιών, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τις επτά (7) εργάσιµες 
ηµέρες για την οµάδα Ι και τις δύο (2) εργάσιµες ηµέρες για την οµάδα ΙΙ.  
O προγραµµατισµός των εργασιών θα γίνει σε συνεργασία µε την τεχνική υπηρεσία του 
Νοσοκοµείου, έτσι ώστε να µην εµποδίζεται η οµαλή λειτουργία του Νοσοκοµείου. 
4. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζηµία προκληθεί 
εξαιτίας των εργασιών χωρίς αποζηµίωση. Επίσης οφείλει να διατηρεί τους χώρους 
καθαρούς.                                                                                                                          
5. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σε  ηµέρες και ώρες όπου δεν θα δυσχεραίνουν την    
οµαλή λειτουργία του Νοσοκοµείου και σύµφωνα πάντα µε τις οδηγίες και την   
επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας.     
 
 
3. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 
 
Η διάρκεια της σύµβασης είναι δύο (2) ηµερολογιακοί µήνες.  
Για κάθε µέρα υπαίτιας καθυστέρησης, πέραν της συµβατικής, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας, που ορίζεται σε ποσοστό 10% της µέσης 
ηµερήσιας αξίας του έργου, δηλ. της συµβατικής αξίας δια του αριθµού των 
συµβατικών ηµερών. Επιβάλλεται για µέγιστο αριθµό ηµερών ίσο µε το 20% της 
συνολικής συµβατικής προθεσµίας. Στη συµβατική προθεσµία συµπεριλαµβάνεται και 
η τυχόν παράταση. 
 
4. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, 
συνεταιρισµοί, συµπράξεις, κοινοπραξίες ή ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών προσώπων 
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, που εργάζονται και λειτουργούν νοµίµως στην Ελλάδα.  
 
5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
 
Η επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής µε τους συµµετέχοντες γίνεται νοµίµως στην 
ταχυδροµική διεύθυνση ή στο φαξ ή στο e-mail που δηλώνει ο συµµετέχων, µε 
υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα. 
 
6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και κατατίθενται 
µέσα σε έναν ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, που περιλαµβάνει τρεις επί µέρους, 
ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους: α) «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», β) 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», γ) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που κάθε ένας περιέχει 
αντιστοίχως τα στοιχεία των κατωτέρω παραγράφων 7, 8, 9. 
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Ο ενιαίος και οι επί µέρους σφραγισµένοι, ανεξάρτητοι φάκελοι θα αναγράφουν: 
 

• Τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου. 

• Ο ενιαίος φάκελος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι επί µέρους «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

• Τον αριθµό της διακήρυξης, τον τίτλο του διαγωνισµού, την επωνυµία του 
διενεργούντος τον διαγωνισµό και την ηµεροµηνία διενέργειας. 

 
7. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
O φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιλαµβάνει: 1) Υπεύθυνη δήλωση 
για τα δικαιολογητικά συµµετοχής, 2) Υπεύθυνη δήλωση για τα στοιχεία επικοινωνίας, 
3) Υπεύθυνη δήλωση για την ενηµέρωση επί του έργου, όλες σύµφωνα µε τα 
συνηµµένα στη διακήρυξη υποδείγµατα. 
 
8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
O φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει τα στοιχεία που κατά την κρίση του 
διαγωνιζόµενου αποδεικνύουν την ικανότητά του (γνώση και πείρα) να εκτελέσει το 
αντικείµενο του διαγωνισµού. Η Τεχνική Προσφορά θα αξιολογηθεί µόνο ως προς την 
ικανότητα του διαγωνιζόµενου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου. 
 
9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συµπληρωµένο το έντυπο 
οικονοµικής προσφοράς που επισυνάπτεται στη διακήρυξη. 
 
10. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  
 
Η κατακύρωση γίνεται στον διαγωνιζόµενο που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον 
η προσφορά του είναι αποδεκτή µε βάση τους όρους της διακήρυξης. Ισότιµες 
θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή. 
 
11. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
Ψυχική Υγεία 2%, ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,10%, χαρτόσηµο 3% επί ΕΑΑ∆ΗΣΥ, ΟΓΑ 20% επί 
χαρτοσήµου ΕΑΑ∆ΗΣΥ, φόρος προµηθευτών 8%. Οι κρατήσεις που θα εφαρµοστούν 
τελικώς είναι αυτές που θα ισχύουν την ηµεροµηνία έκδοσης του εντάλµατος. 
 
12. ΤΡΟΠΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Το τιµολόγιο του Αναδόχου προς το Νοσοκοµείο θα εκδοθεί ΜΟΝΟ µετά την 
παράδοση στον Ανάδοχο του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή και 
θα παραδοθεί ΜΟΝΟ στη ∆ιαχείριση ή στο Πρωτόκολλο. Θα εξοφληθεί µε χρηµατικό 
ένταλµα, µέσα στη νόµιµη προθεσµία, σύµφωνα µε την κείµενη Νοµοθεσία. 
 

3) ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
 
Για κάθε θέµα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη ισχύει η κείµενη Νοµοθεσία. 
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Συνηµµένα: 1) Υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης για τα δικαιολογητικά συµµετοχής 
2) Υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης για τα στοιχεία επικοινωνίας 
3) Υπόδειγµα υπεύθυνης δήλωσης για την ενηµέρωση επί του έργου 

                    3) Εντυπο οικονοµικής προσφοράς 
 
 

 
 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ 
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1. Υπόδειγµα Υ∆ για τα δικαιολογητικά συµµετοχής 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(Αρθρο 8 του Ν. 1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε τη δήλωση αυτή µπορεί να ελεγχθεί µε 
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986) 
 

Προς ΓΝΑ ΚΑΤ 
 

για τον διαγωνισµό 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ 

 
 
Ο/Η (όνοµα)   :  
Επώνυµο    :  
Ονοµα & επώνυµο πατέρα :  
Ονοµα & επώνυµο µητέρας :  
Ηµεροµηνία γέννησης  :  
Τόπος γέννησης   :  
Τόπος κατοικίας   :  
Αριθµός δελτίου ταυτότητας :  
 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
α.  ∆εν έχω  καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα 
αναφερόµενα στην περίπτωση  (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 
Π∆ 118/2007. 
 
β. ∆εν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2, 
εδάφιο α της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007). 
 
γ. ∆εν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, ή ειδική 
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 
 
δ. Είµαι ενήµερος ως προς τις φορολογικές µου υποχρεώσεις και ως προς τις 
υποχρεώσεις µου, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 
 
ε. Είµαι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά µου κατά 
την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού είναι …………  ………………………… 
 
ζ. Ελαβα  γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα. 
 
(Ηµεροµηνία, υπογραφή, ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα 
εταιρείας) 
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2. Υπόδειγµα Υ∆ για τα στοιχεία επικοινωνίας 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(Αρθρο 8 Ν. 1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε τη δήλωση αυτή µπορεί να ελεγχθεί µε 
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986) 
 

Προς ΓΝΑ ΚΑΤ 
 

για τον διαγωνισµό 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ 

 
Ο/Η (όνοµα)   :  
Επώνυµο    :  
Ονοµα & επώνυµο πατέρα :  
Ονοµα & επώνυµο µητέρας :  
Ηµεροµηνία γέννησης  :  
Τόπος γέννησης   :  
Τόπος κατοικίας   :  
Αριθµός δελτίου ταυτότητας :  
 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
Η γραπτή επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής µε τον υπογράφοντα, σχετικά µε τον 
διαγωνισµό, θα γίνεται νοµίµως στη κατωτέρω ταχυδροµική διεύθυνση ή στο κατωτέρω 
φαξ ή στο κατωτέρω e-mail: 
 

Ταχυδροµική 
διεύθυνση 

 

Φαξ  

E-mail  

 
(Ηµεροµηνία, υπογραφή, ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα 
εταιρείας) 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 7ΦΡΘ46906Π-ΘΦΣ



ΓΝΑ ΚΑΤ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 9 

 
3. Υπόδειγµα Υ∆ για την ενηµέρωση επί του έργου 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(Αρθρο 8 του Ν. 1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε τη δήλωση αυτή µπορεί να ελεγχθεί µε 
βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9, παράγραφος 4, του Ν. 1599/1986) 
 

Προς ΓΝΑ ΚΑΤ 
 

για τον διαγωνισµό 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ 

 
 
Ο/Η (όνοµα)   :  
Επώνυµο    :  
Ονοµα & επώνυµο πατέρα :  
Ονοµα & επώνυµο µητέρας :  
Ηµεροµηνία γέννησης  :  
Τόπος γέννησης   :  
Τόπος κατοικίας   :  
Αριθµός δελτίου ταυτότητας :  
 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
Εχω επισκεφθεί τον χώρο του έργου και έχω ενηµερωθεί πλήρως για τις συνθήκες 
εκτέλεσής του. 
 
(Ηµεροµηνία, υπογραφή, ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα 
εταιρείας) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Προς ΓΝΑ ΚΑΤ 
 

για τον διαγωνισµό  
 

ΟΜΑ∆Α Ι. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ   

 

Τίµηµα 
αριθµητικώς 

ΦΠΑ 23% 
αριθµητικώς 

Τίµηµα µε ΦΠΑ 
αριθµητικώς 

   

Τίµηµα 
ολογράφως 

ΦΠΑ 23% 
ολογράφως 

Τίµηµα µε ΦΠΑ 
ολογράφως 

   

 
(Ηµεροµηνία, υπογραφή, ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα 
εταιρείας) 
 

 
 

ΟΜΑ∆Α ΙΙ.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ 
 

Τίµηµα 
αριθµητικώς 

ΦΠΑ 23% 
αριθµητικώς 

Τίµηµα µε ΦΠΑ 
αριθµητικώς 

   

Τίµηµα 
ολογράφως 

ΦΠΑ 23% 
ολογράφως 

Τίµηµα µε ΦΠΑ 
ολογράφως 

   

 
 
(Ηµεροµηνία, υπογραφή, ονοµατεπώνυµο και ιδιότητα υπογράφοντος, σφραγίδα 
εταιρείας) 
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