ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
E-mail

: Μεζούρλο Π.Γ.Ν.Λάρισας
: 41110 Τ.Θ. 1377
: Λιτσάκος Αθανάσιος
: 2410 685230
: a.litsakos@ekab.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Λάρισα 19 Απριλίου 2021
Αρ.Πρωτ: 2139

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το ΕΚΑΒ - Παράρτημα Λάρισας, κατόπιν του υπ΄ αριθμ. ΑΕ 44/1-4-2021 Αιτήματος
προμήθειας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για τα κάτωθι.
Διεύθυνση Διαβίβασης Προσφορών

Προθεσμία Παραλαβής Προσφορών
Αποσφράγιση Προσφορών
Περιγραφή του Φυσικού
Αντικειμένου
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης
Πηγή Χρηματοδότησης - ΚΑΕ
CPV
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κριτήριο Ανάθεσης
Δυνατότητα Υποβολής Προσφοράς
για Ένα ή Περισσότερα Τμήματα της
Σύμβασης
Διάρκεια Ισχύος Προσφορών

ΕΚΑΒ Λάρισας, Περιοχή Μεζούρλο, ΠΓΝΛ, ΤΚ 41110,
Λάρισας- Επιτροπή Διενέργειας Προμήθειας
Ανταλλακτικών & Επισκευής για τα Ασθ/ρα &
Υπηρεσιακά Οχήματα
Έως Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 Ώρα 14.30μμ.
Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 ώρα 11.00πμ
Κινητήρας Εργοστασιακής Ανακατασκευής Mercedes
Sprinter 313 CDI
7.500,00 € χωρίς ΦΠΑ 24%
Προϋπολογισμός ΕΚΑΒ – ΚΑΕ 1431 (ΑΔΑ:6OMEOΡ1ΠYK5)
34311120-7
ΝΑΙ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
H Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη
Προσφορά Βάσει Τιμής
Για ολόκληρη την ποσότητα

180 ημέρες

Οι προσφορές θα αποστέλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του
Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας, με την ένδειξη:
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ΕΚΑΒ Λάρισας – Περιοχή Μεζούρλο, ΠΓΝΛ, ΤΚ 41110.
Επιτροπή Διενέργειας Προμήθειας Ανταλλακτικών & Επισκευής για τα Ασθ/ρα & Υπηρεσιακά
Οχήματα.
ΑΕ 44/1-4-2021(Κινητήρας Mercedes Sprinter)
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών:29/4/2021 και ώρα 14.30μμ.

Εντός του φακέλου οι οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν:
Α) Φάκελο με την ένδειξη
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ». Εντός του φακέλου υπεύθυνη
δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β΄, καθώς και τα έγγραφα και τα
δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές του παραρτήματος Α’. Τα ιδιωτικά αλλοδαπά έγγραφα συνοδεύονται από
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία
έχει συνταχθεί το έγγραφο. Τεχνικά και Ενημερωτικά Φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται
στην αγγλική γλώσσα χωρίς μετάφραση. Η Αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει την
μετάφραση οποιαδήποτε εγγράφου στην ελληνική γλώσσα και να κατατεθεί εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος. Οι σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις. μπορούν να εκδίδονται
ηλεκτρονικά και μέσω της υπηρεσίας eDilosi από τη διαδικτυακή πύλη gov.gr. Οι
χειρόγραφες υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτούν το γνήσιο της υπογραφής.

β) Φάκελο με την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εντός του φακέλου ο οικονομικός φορέας υποβάλλει οικονομική
προσφορά σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ: ΕΚΑΒ – Παράρτημα Λάρισας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜΑΧΙΟ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ
MERCEDES SPRINTER
313 CDI DIESEL ΜΕ
ΕΓΧΥΤΗΡΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
(ΜΠΕΚ) ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΑ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ (REIL)
KHH 1529
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ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
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– ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ:
WDB9066331S917647
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
Λοιποί Όροι
• Δε λαμβάνονται υπ' όψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη
ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Παράρτημα του ΕΚΑΒ
Λάρισας έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες, χωρίς να
αποσφραγιστούν.
• Χρόνος παράδοσης των κινητήρων και του κιβώτιου ταχυτήτων, εντός είκοσι (20)
ημερολογιακών ημερών με την έγγραφη ειδοποίηση. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί
να παρατείνετε κατόπιν αιτήματος του αναδόχου. Επιβάλλονται κυρώσεις για εκπρόθεσμη
παράδοση προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 207 του ν.4412/2017.
• Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και υπόκειται σε παρακράτηση
φόρου.
• Διευκρινίσεις γίνονται μόνο εγγράφως πριν τη λήξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, ήτοι μέχρι
Παρασκευή 23/4/2021 και στο email a.polyzos@ekab.gr.
• Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 102
του ν.4412/2016
• Αξιολόγηση των προσφορών(τεχνική και οικονομική προσφορά θα γίνει σε μία συνεδρίαση,
εκτός και εάν συντρέχουν άλλοι λόγοι. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται
με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής(Δ.Σ. ΕΚΑΒ), η οποία
κοινοποιείται στους συμμετέχοντες με email. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση,
σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/16.
• Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται
ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
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Δικαιολογητικά Κατακύρωσης για υπογραφή της Σύμβασης
Ο Ανάδοχος θα καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης εντός
10 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της επιλογής του.
Για ατομική Επιχείρηση
1) Ποινικό Μητρώο τελευταίου τριμήνου
2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής εάν ο ανάδοχος τελεί υπό πτώχευση ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου. Τα παραπάνω θα είναι έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης υποβολή τους.
3) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές ότι ο ανάδοχος είναι ενήμερος ως
προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
4) Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου ότι είναι εγγεγραμμένος σε αυτό και το ειδικό
επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής.
Για Νομικά Πρόσωπα
1) Ποινικό Μητρώο τελευταίου τριμήνου
Η υποχρέωση αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής εάν ο ανάδοχος τελεί υπό πτώχευση ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη
σε εθνικές διατάξεις νόμου. Τα παραπάνω θα είναι έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης υποβολή τους.
3) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές ότι ο ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς
τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
4) Πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου ότι είναι εγγεγραμμένος σε αυτό και το ειδικό
επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής καθώς και αντίγραφο καταστατικού σύστασης και
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τυχόν τροποποιήσεων αυτού με πρόσφατο πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο ή το Γ.Ε.Μ.Η. περί
καταχώρησης του καταστατικού σύστασης και τυχόν τροποποιήσεων αυτού.
5) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής τελευταίου τριμήνου που να προκύπτει ότι ο
ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α’ 101) όπως ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και ότι δεν
τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρων
νομοθετημάτων.
6) Έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης, τροποποίηση καταστατικού και διορισμό
εκπροσώπων.

0 ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Το όποιο ανταλλακτικό ενός αυτοκινήτου προσδιορίζεται μονοσήμαντα από τον τύπο του
αυτοκινήτου, για το οποίο προορίζεται, και τον κωδικό ανταλλακτικού που όρισε ο
κατασκευαστής του αυτοκινήτου. Ταυτόχρονα ο κωδικός ανταλλακτικού του κατασκευαστή
του αυτοκινήτου προσδιορίζει και όλες τις ιδιότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει
το πρότυπο ανταλλακτικό το οποίο χρησιμοποιείται στη γραμμή συναρμολόγησης του
οχήματος (ανταλλακτικό πρώτης τοποθέτησης) και τις οποίες ιδιότητες και ποιοτικά
χαρακτηριστικά θα πρέπει υποχρεωτικώς να πληρούν και τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά.
Συνεπώς τα προς προμήθεια ανταλλακτικά θα πρέπει να είναι Γνήσια Ανταλλακτικά ή
Εφάμιλλης Ποιότητας Ανταλλακτικά, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 461/2010
(Block Exemption Regulation).

Ως Γνησία Ανταλλακτικά γίνονται δεκτά τα παρακάτω:
α) O.E. ανταλλακτικά αυτοκινήτων (O.E.=Original Equipment): Πρόκειται για ανταλλακτικά
αυτοκινήτων, που κατασκευάζονται από κορυφαίους κατασκευαστές με τους οποίους οι
αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν συνάψει συμβόλαια προμηθειών. Τα ανταλλακτικά αυτά
πωλούνται σε συσκευασίες που φέρουν το εμπορικό σήμα της αυτοκινητοβιομηχανίας και
συνήθως

αποκαλούνται

«Γνήσια

ανταλλακτικά

/

Genuine

parts»

αυτοκινήτων.

β) O.E.M./O.E.S. ανταλλακτικά αυτοκινήτων (O.E.M.=Original Equipment Manufacturer &
O.E.S.=
Original Equipment Supplier): Πρόκειται για τα ίδια ακριβώς ανταλλακτικά αυτοκινήτων με
τα γνήσια,τα οποία προέρχονται ακριβώς από τους ίδιους κατασκευαστές ανταλλακτικών,
που προμηθεύουν τις αυτοκινητοβιομηχανίες με ανταλλακτικά αυτοκινήτων πρώτης
τοποθέτησης. Τα ανταλλακτικά αυτά πωλούνται στις συσκευασίες του κατασκευαστή τους
και όχι στις συσκευασίες που φέρουν το εμπορικό σήμα κάθε αυτοκινητοβιομηχανίας.
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Ως Εφάμιλλης Ποιότητας Ανταλλακτικά (Matching Quality Spare Parts) γίνονται δεκτά τα
ανταλλακτικά που ο παραγωγός τους είναι σε θέση, ανά πάσα στιγμή, να πιστοποιήσει ότι
τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα με τα συστατικά μέρη που
χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση των σχετικών αυτοκινήτων οχημάτων.

Ειδικώς για το τμήμα της διασκευής ενός οχήματος σε Ασθενοφόρο, ο διασκευαστής
χρησιμοποίει, ως επί το πλείστον, τον κωδικό του εξαρτήματος που όρισε ο παραγωγός του
εξαρτήματος και δεν ορίζει άλλον δικό του κωδικό. Συνεπώς, σε αυτήν την περίπτωση, το
ανταλλακτικό και χαρακτηριστικά του προσδιορίζονται από το κωδικό του παραγωγού του.

Στην περιγραφή ενός ανταλλακτικού είναι δυνατόν να ζητούνται “Ανταλλακτικά
εργοστασιακής ανακατασκευής”. Σε αυτή την περίπτωση καθορίζονται τα ακόλουθα:

Ανταλλακτικά αυτοκινήτων ανακατασκευής (Remanufactured or Rebuilt Parts): Πρόκειται
για προηγουμένως χρησιμοποιημένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, τα οποία έχουν υποστεί
ανακατασκευή και λειτουργούν ως καινούρια ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Εφόσον
ζητούνται, γίνονται δεκτά μόνον εργοστασιακής ανακατασκευής ανταλλακτικά. Δηλαδή
ανταλλακτικά που ανακατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τον ποιοτικό
έλεγχο και την έγκριση του αρχικού κατασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση δεν γίνονται δεκτά
απλώς μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

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)

ΠΡΟΣ(1):

ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Ημερ/νια έκδοσης Ταυτότητας
:
Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ
:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
Ταχυδρομείου
(Fax):
(Εmail):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς μου:
α) έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και της διακήρυξης
………………………….
β) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) προς στους φορείς που είμαι υπόχρεος και στην πληρωμή φόρων και τελών όσον αφορά τις φορολογικές μου
υποχρεώσεις.
γ) Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για i) 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 (EE L 300 της 11.11.2008 σ.42), ii) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, στο άρθρο 3 της σύμβασης
περί καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της
Ένωσης (EE 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 (EE L 192 της 31.7.2003, σ.
54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο της χώρας εγκατάστασής μου, iii) Απάτη, κατά την
έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (Α΄ 48), iv) 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 (EE L 164 της 22.6.2002,
σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, v) 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), vi) 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
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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).
δ) δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου
δραστηριότητας και διαγωγής, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
ε) δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
στ) δεν τελώ σε πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή υπό αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό, αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή σε εθνικές διατάξεις νόμου.
ζ)είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου είναι
……………………………….. με
πιστοποίηση του αρμόδιου φορέα.
η)δεν απασχολώ ή εκμεταλλεύομαι ανηλίκους κάτω των 15 ετών κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς
Σύμβασης Εργασίας.
θ) κατέχω τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πώληση των σχετικών υλικών και την παροχή των
αντίστοιχων υπηρεσιών, καθώς και το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό για την πραγματοποίηση των εργασιών.
ι) έλαβα υπόψη τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που
ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση.
κ) είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει
τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωσή μου .
(4)
Ημερομηνία:
/
/
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)
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