
 

       Θεσσαλονίκη, 29.04.2020 

 

 

        Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο  

 

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Πληροφορίες : Γ. Τσακιρόπουλος, Ν. Ηλίου 

Τηλέφωνο : 2310 891-252, 2310 891-233 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (25/20) 

 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 44/24.04.2020 

απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και της υπ’ αριθμ. 

221/24.04.2020 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να 

αποστείλουν έντυπη προσφορά για την Υπηρεσία Επισκευής και Συντήρησης Μονώσεων 

Δωμάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 

Οι οικονομικές και τεχνικές προσφορές που θα περιλαμβάνουν τα αναφερόμενα στις 

επισυναπτόμενες στην παρούσα Πρόσκληση προδιαγραφές, θα πρέπει να κατατεθούν στο 

Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2
ος

 όροφος κτηρίου 

Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 18.05.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.  

 

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €4.999,68 με το Φ.Π.Α. 

24% (4.032,00€ χωρίς ΦΠΑ + 967,68€ ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0879  του 

τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, οικονομικού έτους 2020 (CPV: 50800000-3). 

 

Οι ενδιαφερόμενοι, πέραν της οικονομικής και τεχνικής τους προσφοράς, θα πρέπει επίσης 

να προσκομίσουν: 

α. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Τα φυσικά 

πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα τόσο για τα ίδια όσο 

και για το τυχόν προσωπικό που απασχολούν, ενώ σε περίπτωση που δεν απασχολούν 

προσωπικό, οφείλουν να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία να το 

δηλώνουν. Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα 

μόνο για το προσωπικό που απασχολούν. 

 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά (υπό α & β) θα πρέπει να βρίσκονται εν ισχύι κατά τον 

χρόνο υποβολής της προσφοράς, άλλως δε, εάν δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, θα πρέπει 

να έχουν εκδοθεί εντός τριών (3) μηνών πριν την υποβολή τους. 

 

γ. Υπεύθυνη δήλωση (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα, με ημερομηνία 

μεταγενέστερη της δημοσίευσης της Πρόσκλησης) εκ μέρους του οικονομικού φορέα, ως 

απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 

του ν. 4412/2016.  

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η Υ.Δ. θα πρέπει να υποβληθεί εκ μέρους του νόμιμου 

εκπροσώπου, όπως αυτός προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 



εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. 

Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων, τα νομικά πρόσωπα προσκομίζουν τα κατά 

περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ. πρόσφατο πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης ΓΕΜΗ). 

 

Ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 

εκατό (%) επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης (ήτοι την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, βάσει τιμής) και με την προϋπόθεση ότι η προσφορά του θα πληροί όλους 

τους απαιτούμενους όρους. 

Η προσφορά θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να δίνεται μόνο σε Ευρώ. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.  

 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες,  

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας της παρούσας Πρόσκλησης. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη.                                                          

Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 97 του ν. 

4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες από την υπογραφή της. 

 

Για τη μη εκτέλεση της σύμβασης ή τη μη εμπρόθεσμη παράδοση/εκτέλεση των 

ειδών/υπηρεσιών θα επιβάλλονται στον ανάδοχο  οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 203 και 

207 του ν. 4412/2016 κυρώσεις και ρήτρες και κατά την προβλεπόμενη απ’ αυτά διαδικασία. 

 

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται ανά εξάμηνο, μετά την οριστική 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και έλεγχο των προς προμήθεια ειδών/υπηρεσιών, ύστερα 

από βεβαίωση του υπεύθυνου υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και την 

υπογραφή του σχετικού Πρακτικού Παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής, εντός ενενήντα 

(90) ημερών από την κατάθεση του σχετικού τιμολογίου και των λοιπών νομίμων 

δικαιολογητικών που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας.  

Για την έκδοση εντάλματος πληρωμής απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο 

άρθρο 200 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα από την παράγραφο Ζ΄, 

υποπαράγραφο Ζ5 κ.ε. του άρθρου 1 του ν. 4152/2013. 

 

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα 

Προμηθειών του Πανεπιστημίου (Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη) κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 2310 891-233, 2310 891-284 fax: 2310 891-232, email: 

tprom@uom.gr). 

 

Πληροφορίες που αφορούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της πρόσκλησης δίνονται κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου, (κτήριο 

Διοίκησης, 1ος όροφος, τηλ.  2310891-252 κος Γεώργιος Τσακιρόπουλος, email: 

gtsakiro@uom.gr). 

 

Επίσης, η παρούσα πρόσκληση διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και 

μέσω του Διαδικτυακού τόπου του Πανεπιστημίου  στη διεύθυνση  www.uom.gr/supplies. 

 

mailto:tprom@uom.gr
mailto:gtsakiro@uom.gr
http://www.uom.gr/supplies


 

Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

 

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
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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): 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail): 

 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 

δηλώνω ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος τ.. ……………………………………………………………………. αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση για κανέναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) 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(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ενωσης (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, ο. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) 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), 

δ) 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, 

ε) 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 (EE L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), 

στ) 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 απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101 της 

15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215). 

 

ζ) Απασχολώ / Δεν απασχολώ προσωπικό. 

 

Ημερομηνία:      ……….20…… 

 

Ο – Η Δηλ. 

 

 

 

(Υπογραφή) 

 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με 

φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 

βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/10
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/540
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

1. ANTIKEIMENO TOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Για τον έλεγχο και την τοποθέτηση μαστιχών σε εξαρτήματα μόνωσης των δωμάτων του 

κτηρίου ΗΘ, του κτηρίου Ι (δώμα κλειστού γυμναστηρίου), της Βιβλιοθήκης, τμήματος του 

δώματος του Αμφιθεάτρου Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αλλά και στο 

υαλοπέτασμα του Κλειστού Γυμναστηρίου- Γήπεδο Μπάσκετ απαιτούνται συγκεκριμένες 

εργασίες. Πιο συγκεκριμένα απαιτείται: 

 Μακροσκοπικός έλεγχος ραφών υφιστάμενων ασφαλτικών και συνθετικών μεμβρανών 

 Έλεγχος σφραγίσεων περιμετρικών γυρισμάτων (καπάκια) 

 Έλεγχος γαλβανισμένων μεταλλικών λαμών μηχανικής στήριξης  

 Έλεγχος γήρανσης υφιστάμενων μαστιχών και (αντικατάσταση όπου απατείται) 

 Καταγραφή σημείων που μπορεί ν’ αποτελέσουν υδρογέφυρες 

 Έλεγχος και καθαρισμός δοχείων υδροσυλλογής ομβρίων και υδρορροών 

 Αποκάλυψη πλακών πεζοδρομίου, τοπικός καθαρισμός και απομάκρυνση ριζωμάτων 

(όπου αυτά έχουν αναπτυχθεί σε βατά δώματα αντεστραμμένης μόνωσης) 

 Σφράγιση ραφών ασφαλτικών μεμβρανών και σημείων επικόλλησης των γυρισμάτων 

στα περιμετρικά στηθαία (καπάκια)  με υψηλής ελαστικότητας πολυουρεθανικές 

μαστίχες ασφαλτικής βάσης και πιστοποιημένης αντοχής σε UV ακτινοβολία. 

 Σφράγιση ραφών συνθετικών μεμβρανών και των γυρισμάτων στα περιμετρικά 

στηθαία (καπάκια) επί της λάμας μηχανικής στήριξης  με υψηλής ελαστικότητας 

πολυουρεθανικές μαστίχες και πιστοποιημένης αντοχής σε UV ακτινοβολία. 

 Έλεγχος και σφράγιση σημείων τοπικής αστοχίας από ενδεχόμενες τυχηματικές βλάβες 

με κατάλληλες μαστίχες πολυουρεθανικής ή ασφαλτοπολυουρεθανικής βάσης. 

 Έλεγχος υδρογεφυρών μεταξύ υαλοπετάσματος γηπέδου μπάσκετ και στηθαίου 

δώματος 

           Υπηρεσία Επισκευής και Συντήρησης 
Μονώσεων Δωμάτων 

 
               Θέση : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  
               Εγνατίας 156 , Θεσσαλονίκη. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
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Οι παραπάνω εργασίες αποτελούν το ενδιάμεσο στάδιο του συστήματος προληπτικής 

συντήρησης. Το πρόγραμμα είναι πρόγραμμα Ελέγχου-Επέμβασης-Ενημέρωσης και 

υλοποιείται σε εξαμηνιαία βάση, ήτοι δύο φορές το χρόνο. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

πραγματοποιείται τους μήνες Απρίλιο- Μάιο και τους μήνες Οκτώβριο- Νοέμβριο κάθε 

έτους.    

Στο πρώτο στάδιο θα λαμβάνει χώρα η σκαριφηματική και φωτογραφική αποτύπωση των 

σημείων ελέγχου και δυνητικής επέμβασης. Η 1η αναφορά προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία 

(Δ/νση Τεχνικών Έργων) θα περιλαμβάνει Τεχνική Έκθεση περιγραφής της υφιστάμενης 

κατάστασης, των σημείων που χρήζουν επέμβασης καθώς και φύλλο αναφοράς των 

επεμβάσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν.  

Στο δεύτερο στάδιο θα γίνονται οι περιγραφόμενοι έλεγχοι και επεμβάσεις και τέλος, στο 

τρίτο στάδιο θα συντάσσεται Δελτίο Αναφοράς επεμβάσεων, παρατηρήσεων στο οποίο θα 

αναφέρεται η χρήση των υλικών (μαστιχών) που χρησιμοποιήθηκαν και ο 

προγραμματισμός των αναγκαίων μελλοντικών επεμβάσεων. Επίσης, το δελτίο Αναφοράς 

θα περιλαμβάνει και την εκτίμηση της κατάστασης των υφιστάμενων στεγανοποιητικών 

στρώσεων, οι προτάσεις επεμβάσεων μεγαλύτερης κλίμακας, τα σημεία ενδεχόμενης 

αστοχίας κτλ. 

Όσες από τις παραπάνω εργασίες απαιτούν παρουσία συνεργείου τεχνιτών μονώσεων και 

θα γίνονται μετά από συνεννόηση με την Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ/νση Τεχνικών Έργων) 

και συγκεκριμένα με τον επόπτη- επιβλέπων μηχανικό της συγκεκριμένης σύμβασης. 

 

 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

 
2.1 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας : η κύρια ενασχόληση των 

οικονομικών φορέων θα πρέπει να είναι οι εργασίες μόνωσης και στεγανοποίησης 

κτηριακών έργων. 

2.2 Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά, ανάλογα με τη νομική μορφή του 

διαγωνιζόμενου:  

1. Σε περίπτωση μεμονωμένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. με εξειδίκευση στην μόνωση και  

στεγανοποίηση κτηριακών έργων, ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ή 

εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος εταίρος της. Επιχείρησης.  
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2. Σε περίπτωση μεμονωμένης Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. με εξειδίκευση με εξειδίκευση στην 

μόνωση και  στεγανοποίηση κτηριακών έργων, ο εξουσιοδοτημένος επί τούτω 

διαχειριστής της. 

3. Σε περίπτωση μεμονωμένης Α.Ε. ή ΑΤΕΒΕ με εξειδίκευση με εξειδίκευση στην 

μόνωση και  στεγανοποίηση κτηριακών έργων, εξουσιοδοτημένο μέλος του Δ.Σ. 

 

2.3 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα: Σε κάθε περίπτωση (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., 

Α.Ε., ΑΤΕΒΕ), οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει: 

α) Να διαθέτουν εμπειρία τριών (3) ετών σε εργασίες στεγάνωσης σε Δημόσια Έργα ή 

να έχουν σύμβαση Δημοσίου Έργου προϋπολογισμού 3πλάσιου από τον συγκεκριμένο 

της γενικής υπηρεσίας.  

β) Να εφαρμόζουν σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 για εργασίες 

στεγανοποίησης σε Δημόσια Έργα. 

γ) Να εφαρμόζουν σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας  στην εργασία κατά ISO 

18001. 

δ) Να είναι στελεχωμένες (μόνιμο προσωπικό) με τουλάχιστον δύο Τεχνίτες 

Μονώσεων/Μονωτές. 

ε) Να διαθέτουν πιστοποίηση κατά το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) στο 

αντικείμενο των μονώσεων. 

 

3. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
 
3.1 Απόδειξη καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

 

Οι οικονομικοί φορείς αποδεικνύουν ότι ασκούν τη συγκεκριμένη επαγγελματική 

δραστηριότητα (εργασίες μόνωσης και στεγανοποίησης) μέσω αποδεικτικού εγγραφής στο  

Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο ή ένορκης δήλωσής τους ενώπιον 

συμβολαιογράφου ή οποιουδήποτε άλλου δημοσίου εγγράφου στο οποίο αναφέρεται 

σαφώς η επαγγελματική δραστηριότητα (π.χ. βεβαίωση Εφορίας). 

 

3.2 Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού:  
 

1. Σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.), εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (Ι.Κ.Ε) ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) 

και ανώνυμης τεχνικής, εμπορικής και βιομηχανικής εταιρίας (Α.Τ.Ε.Β.Ε.) με 

εξειδίκευση στη μόνωση και  στεγανοποίηση κτηριακών έργων.  
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α) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 που υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο 

της επιχείρησης και δηλώνει την έδρα της εταιρείας με όλα τα σχετικά στοιχεία 

(ονομασία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ΑΦΜ, κ.λ.π.) που βεβαιώνει ότι η επιχείρηση 

έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, των επί τόπου συνθηκών της γενικής 

υπηρεσίας, των προδιαγραφών εργασιών συντήρησης των υφιστάμενων μονώσεων 

δωμάτων του ΠΑΜΑΚ και των υποχρεώσεων αναδόχου και ότι τα αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα και ότι τα υλικά που θα εφαρμοστούν στα δώματα θα φέρουν σήμανση 

CE που προέρχονται από πιστοποιημένο κατασκευαστή με Σύστημα Διασφάλισης 

Πιστότητας EN ISO 9001. 

3.3  Σε περίπτωση που η Υπεύθυνη Δήλωση δεν κατατίθεται από το ίδιο φυσικό πρόσωπο 

ή από νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής του. 

3.4  Βεβαίωση εμπειρίας (τουλάχιστον 3 ετών) σε παρόμοιες υπηρεσίες στεγανοποίησης 

συμβατικής αξίας ή ανώτερης των περιγραφόμενων υπηρεσιών (τεχνική ικανότητα) 

συνοδευόμενη από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των εργασιών ή 

σύμβαση και βεβαίωση οριστικής παραλαβής χωρίς παρατηρήσεις για τεχνικά έργα με 

βασικό αντικείμενο στεγανοποιήσεις δωμάτων.  

3.5  Προσκόμιση ευκρινούς φωτοαντιγράφου του κριτηρίου (β & γ) της παραγράφου 2.3 

επικυρωμένου από δικηγόρο, του εν ισχύ Πιστοποιητικού διαπιστευμένου φορέα 

πιστοποίησης από τα οποία προκύπτουν ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας 

εφαρμόζει επιτυχώς Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνο με τις απαιτήσεις του 

προτύπου ISO 9001 για εργασίες στεγανοποίησης σε Δημόσια έργα (άρθρο 1, ν. 4250/2014 

περί κατάργησης της υποχρέωσης επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων) καθώς και σύστημα 

διαχείρισης ασφάλειας και υγείας στην εργασία κατά ISO 18001. Σε περίπτωση ύπαρξης 

υποκαταστημάτων το Πιστοποιητικό Ποιότητας της μητρικής εταιρείας, που εκδόθηκε από 

τον αρμόδιο φορέα Πιστοποίησης, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει, ευκρινώς 

αναφερόμενα, τα παραρτήματα που έχουν ελεγχθεί και για τα οποία ισχύει το παρόν 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Σε αντίθετη περίπτωση, το κάθε παράρτημα θα πρέπει να 

διαθέτει το δικό του Πιστοποιητικό Ποιότητας καθώς πιστοποιητικό μητρικής εταιρείας δεν 

προϋποθέτει αυτοδίκαια επέκταση αυτού στα παραρτήματα που δημιουργούνται. 

3.6 Η ικανοποίηση του κριτηρίου (δ) της παραγράφου 2.3 επιτυγχάνεται μέσω 

προσκόμισης Υπεύθυνης Δήλωσης (Υ.Δ.) του τεχνικού προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει 

ο Ανάδοχος. Τα άτομα που θα δηλώνονται στην συγκεκριμένη Υ.Δ., θα είναι και το τεχνικό 

προσωπικό που θα αποτελεί το συνεργείο που θα αναλάβει το κυρίως αντικείμενο του 

έργου, συνοδευόμενο από αποδεικτικό απογραφής του προσωπικού στο ΙΚΑ. 
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3.7 Η ικανοποίηση του κριτηρίου (ε) της παραγράφου 2.3 επιτυγχάνεται μέσω 

προσκόμισης πιστοποιήσεων από φορέα διαπιστευμένο από τον Ε.Σ.Υ.Δ. του τεχνικού 

προσωπικού που θα αναλάβει την υλοποίηση του κυρίως αντικειμένου του διαγωνισμού,  

 

 
4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

 Μακροσκοπικός έλεγχος ραφών υφιστάμενων ασφαλτικών και συνθετικών μεμβρανών 

 Έλεγχος σφραγίσεων περιμετρικών γυρισμάτων (καπάκια) 

 Έλεγχος γαλβανισμένων μεταλλικών λαμών μηχανικής στήριξης  

 Έλεγχος γήρανσης υφιστάμενων μαστιχών  

 Καταγραφή σημείων που μπορεί ν’ αποτελέσουν υδρογέφυρες 

 Έλεγχος και καθαρισμός δοχείων υδροσυλλογής ομβρίων και υδρορροών 

 Αποκάλυψη πλακών πεζοδρομίου, τοπικός καθαρισμός και απομάκρυνση ριζωμάτων 

(όπου αυτά έχουν αναπτυχθεί σε βατά δώματα αντεστραμμένης μόνωσης) 

 Σφράγιση ραφών ασφαλτικών μεμβρανών και σημείων επικόλλησης των γυρισμάτων 

στα περιμετρικά στηθαία (καπάκια)  με υψηλής ελαστικότητας πολυουρεθανικές 

μαστίχες ασφαλτικής βάσης και πιστοποιημένης αντοχής σε UV ακτινοβολία. 

 Σφράγιση ραφών συνθετικών μεμβρανών και των γυρισμάτων στα περιμετρικά 

στηθαία (καπάκια) επί της λάμας μηχανικής στήριξης  με υψηλής ελαστικότητας 

πολυουρεθανικές μαστίχες και πιστοποιημένης αντοχής σε UV ακτινοβολία. 

 Έλεγχος και ,όπου απαιτείται, αντικατάσταση μαστιχών στο υαλοπέτασμα του γηπέδου 

μπάσκετ, συμπεριλαμβανομένου και του σημείου συναρμογής με το στηθαίο του 

δώματος. 

 Έλεγχος και σφράγιση σημείων τοπικής αστοχίας από ενδεχόμενες τυχηματικές βλάβες 

με κατάλληλες μαστίχες πολυουρεθανικής ή ασφαλτοπολυουρεθανικής βάσης. 

 

Η συντήρηση των δωμάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  περιλαμβάνει την εξαμηνιαία  

επίσκεψη εξειδικευμένου συνεργείου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι μήνες Απρίλιος ή Μάιος 

και ο Οκτώβριος ή Νοέμβριος.  Σε ειδικούς ή σε έκτακτους λόγους οι συγκεκριμένες 

επισκέψεις μπορεί να απέχουν και διάστημα μικρότερο των έξι (6) μηνών. Ο έλεγχος και η 

συντήρηση των υφιστάμενων μονώσεων στα δώματα του κτηρίου ΗΘ, του κτηρίου Ι (δώμα 

κλειστού γυμναστηρίου), του υαλοστασίου του γηπέδου μπάσκετ, του δώματος της 

Βιβλιοθήκης, τμήματος του δώματος του Αμφιθεάτρου Τελετών του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας δεν αποτελεί εκτεταμένη επέμβαση στεγανοποίησης, αλλά μακροσκοπικό 
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έλεγχο και σφράγιση υδρογεφυρών με πολυουρεθανικές και ασφαλτικές μαστίχες, και 

όπου απαιτείται με τοπικές επαναφλογίσεις των ραφών (όπου απαιτείται). Η συντήρηση 

περιλαμβάνει επίσης τον έλεγχο του ασφαλτικού υλικού κάλυψης των δοχείων 

υδροσυλλογής, την απόφραξη των υδρορροών από φερτά υλικά και σκουπίδια, την 

αντικατάσταση των μαστιχών μετά από γήρανσή τους και εν γένει τον έλεγχο και τη 

σφράγιση των πιθανών σημειακών υδρογεφυρών που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τον 

προσδοκώμενο χρόνο ζωής του συστήματος στεγανοποίησης που έχει κατασκευασθεί. 

Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι  η σκαριφηματική και φωτογραφική αποτύπωση των 

σημείων ελέγχου και δυνητικής επέμβασης. Θα υπάρχει  1η αναφορά προς τη διευθύνουσα 

υπηρεσία που θα περιλαμβάνει Τεχνική Έκθεση περιγραφής της υφιστάμενης κατάστασης, 

των σημείων που χρήζουν επέμβασης καθώς και φύλλο αναφοράς των επεμβάσεων που 

πρόκειται να υλοποιηθούν.  

Μετά το πέρας των επεμβάσεων, απαιτείται η σύνταξη Δελτίου Αναφοράς επεμβάσεων, 

παρατηρήσεων, η χρήση των υλικών (μαστιχών) που χρησιμοποιήθηκαν και ο 

προγραμματισμός των αναγκαίων μελλοντικών επεμβάσεων. Επίσης, στο δελτίο Αναφοράς 

θα περιλαμβάνεται και η εκτίμηση της κατάστασης των υφιστάμενων στεγανοποιητικών 

στρώσεων, οι προτάσεις επεμβάσεων μεγαλύτερης κλίμακας, τα σημεία ενδεχόμενης 

αστοχίας. 

 
 

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
 

5.1 Για συντήρηση των υφιστάμενων μονώσεων ευθύνεται  η εταιρία (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., 

Ι.Κ.Ε., Α.Ε., ΑΤΕΒΕ) που εκτελεί  την υπηρεσία.  

5.2 Πριν από κάθε επίσκεψη ο υπεύθυνος υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων θα 

ενημερώνει μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) τον ανάδοχο για την ακριβή ημερομηνία 

πραγματοποίησης της εργασίας. 

5.3 Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι και ο καθαρισμός του χώρου της συντήρησης 

με απομάκρυνση τυχόν άχρηστων υλικών. Τα υλικά που θα προκύψουν από τον 

καθαρισμό των υδρορροών και των φυτρωμάτων που έχουν αναπτυχθεί  θα 

απομακρύνονται σε χώρο κατάλληλο προς απόθεση με ευθύνη του Αναδόχου, εκτός 

του χώρου του Πανεπιστημίου. 
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5.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης, να πραγματοποιεί 

επιτόπου έλεγχο μαζί με τον υπεύθυνο υπάλληλο- επόπτη/ επιβλέπων μηχανικό της 

σύμβασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για να 

καταρτισθεί το πρόγραμμα Συντήρησης. 

5.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης και μετά την επιτόπου 

αυτοψία του χώρου, εντός δεκαπέντε (15) ημερών να προσκομίσει στη Διεύθυνση 

Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το ετήσιο χρονοδιάγραμμα 

εργασιών συντήρησης το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο 

του Αναδόχου. 

5.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται, όταν λάβει έγγραφη ειδοποίηση από υπάλληλο του 

Πανεπιστημίου για τον έλεγχο και τις εργασίες συντήρησης, να προσέρχεται εντός 

δύο (2) ημερών. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλες τις ημέρες της εβδομάδος, εκτός 

Σαββατοκύριακου, από το πρωί στις 8:00 έως 14:00 καθημερινά. Η ειδοποίηση θα 

δίδεται εγγράφως με τηλεομοιοτυπία στην έδρα της εταιρείας. Βάσει της 

χρονοσφραγίδας της τηλεομοιοτυπίας θα ελέγχεται  τόσο η ενημέρωση του 

συντηρητή όσο και η ανταπόκρισή στον όρο του παρόντος άρθρου. 

5.7 Σε περίπτωση χρήσης ικριωμάτων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να  προσκομίσει ΕΕΜΚ 

σύμφωνα με τον ν. 4495/2017 άρθ.29, παρ 2θ & παρ 2ιθ. 

5.8  Η Δ/νση Τεχνικών Έργων μέσω του υπεύθυνου υπαλλήλου -επόπτη της σύμβασης- και 

του Προϊσταμένου του Τμήματος Κατασκευών-Συντήρησης θα είναι αρμόδιοι να 

κρίνουν τα περί της ολοκλήρωσης της συντήρησης. 

5.9 Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά του κτιρίου που 

προκλήθηκε από τυχόν απρόσεκτη εκτέλεση των εργασιών επισκευής και 

υποχρεούται σε πλήρη επανόρθωση και αποκατάσταση των ζημιών ιδίας δαπάνης. 

Εάν ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τη βλάβη ή τη ζημία για την οποία είναι 

υπεύθυνος μέσα στη προθεσμία που θα του δοθεί, το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα 

να  προβεί σε επιδιόρθωση αυτής  και με χρέωση του αναδόχου.  

5.10 O ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει τους νόμους για τις κοινωνικές 

ασφαλίσεις και να χρησιμοποιεί μόνο εργατικό προσωπικό που θα είναι 

ασφαλισμένο απ’ αυτόν στο αρμόδιο Ασφαλιστικό Ταμείο ή Οργανισμό.   
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5.11 Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς όλες τις διατάξεις και τους εν ισχύ 

νόμους περί εργατών και εργασίας και να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα 

ασφαλείας, παραμένοντας ο μόνος υπεύθυνος αστικώς και ποινικώς για κάθε 

ατύχημα που ενδεχομένως μπορεί να συμβεί στο εργαζόμενο προσωπικό αυτού ή σε 

κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση των εργασιών επισκευής. 

5.12 Σε περίπτωση παραίτησης του αναδόχου από την συντήρηση των μονώσεων των 

δωμάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως, 

με συστημένη επιστολή είκοσι  (20) τουλάχιστον ημέρες προ της παραιτήσεως τον 

νόμιμο εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου και να υποβάλλει στο διάστημα αυτό την 

παραίτηση με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 στην Δ/νση Τεχνικών Έργων. 

5.13 Ο ανάδοχος μετά την έγγραφη έγκριση του υπεύθυνου υπαλλήλου (επόπτης 

συμβασης) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων κάθε εξάμηνο θα εκδίδει τιμολόγιο 

παροχής υπηρεσιών, εφόσον υλοποιηθούν οι φάσεις του Προγράμματος Συντήρησης 

και στο ποσό που αναλογεί. Το προϋπολογιζόμενο ποσό που θα του αποδοθεί αφορά 

μόνο τις εργασίες συντήρησης των μονώσεων των δωμάτων εφόσον έχει εκτελέσει 

τις αντίστοιχες εργασίες. 

5.14 Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά του από 

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

5.15 Για όσα δεν προβλέπονται στους παραπάνω όρους εφαρμόζονται ανάλογα οι 

σχετικές διατάξεις του Αστικού κώδικα και της λοιπής νομοθεσίας που ισχύει για τις 

επισκευές/αντικαταστάσεις περσίδων 

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

6.1 Η οικονομική προσφορά θα δοθεί με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης που αφορά τον προϋπολογισμό συντήρησης των 

μονώσεων των δωμάτων του κτηρίου ΗΘ, του κτηρίου Ι (δώμα κλειστού 

γυμναστηρίου), της Βιβλιοθήκης, του υαλοστασίου του γηπέδου μπάσκετ και 

τμήματος του δώματος του Αμφιθεάτρου Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

δηλαδή στο σύνολό της  4.999,68 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α .24% και 

όλων των νόμιμων κρατήσεων). 

6.2 Ο χρόνος της σύμβασης είναι 12 μήνες. 



 9 

6.3 Η καθυστέρηση του αναδόχου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους 

όρους της παρούσας Διακήρυξης θα συνεπάγεται και την κατάπτωση κατ' αυτής ποινικής 

ρήτρας βάσει του άρθρου 218 του ν. 4412/2016, εφόσον η καθυστέρηση ανταπόκρισης σε 

βλάβη θα είναι μεγαλύτερη των δύο ωρών και δεν είναι υπαίτιο το Πανεπιστήμιο ή κάποιος 

λόγος ανωτέρας βίας (αργία, απεργία κτλ.) 

 

Θεσσαλονίκη 30-03-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΣΥΝΤΑXΘΗΚΕ 
 
 
 

Σκορδάρης Αναστάσιος 
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,MSc.  

 

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ / ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη  

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων  
 

 
 

Δρ. Μαρία Αλεξούδη 
Διπλ.  Πολιτικός Μηχανικός, MSc, PhD 
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Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η    -    Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
 
 

ΕΙΔΟΣ Μονάδα Τιμή Μονάδας (€) Ποσότητα Δαπάνη (€) 

Συντήρηση 
υφιστάμενων μονώσεων 
δωμάτων 

m2 1,92 2.100,00 4.032,00 

Σύνολο 4.032,00 

Φ.Π.Α. 24% 967,68 

Τελικό ποσό 583,30 

 
 
 

 
 

 

Θεσσαλονίκη 30-03-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Υπηρεσία Επισκευής και Συντήρησης 

Μονώσεων δωμάτων Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας 

 

Θέση : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας , Εγνατίας 

156, Θεσσαλονίκη. 

 
   

                ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 

 

Ετήσιος Προϋπολογισμός συντήρησης 
δωμάτων ΠΑΜΑΚ  

€ 4.999,68 

ΣΥΝΤΑXΘΗΚΕ 
 
 
 

Σκορδάρης Αναστάσιος 
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,MSc.  

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ / ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προϊσταμένη  

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων  
 
 
 
 

Δρ. Μαρία Αλεξούδη 

Διπλ.  Πολιτικός Μηχανικός, MSc, PhD 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 

(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):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax)  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 

του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα στοιχεία μου είναι 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….και ότι: α) τα 

απαιτούμενα υλικά φέρουν σήμανση CE και προέρχονται από πιστοποιημένο κατασκευαστή με Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 

EN ISO 9001 προκειμένου να εξασφαλιστεί στο μέγιστο η υγεία των χρηστών και β)  έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης, των 

επί τόπου συνθηκών της γενικής υπηρεσίας, των προδιαγραφών εργασιών συντήρησης υφιστάμενων μονώσεων δωμάτων του 

ΠΑΜΑΚ,  και των υποχρεώσεών μου και ότι τα αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 

εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 

ετών. 4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 

δηλούσα.  

 

Ημερομηνία:      ……….20…. 

Ο – Η Δηλ. 

 

                                                                                                                                                                                       (Υπογραφή) 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε., ΑΤΕΒΕ  

(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):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax)  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail): 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 

του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα στοιχεία της εταιρείας είναι 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….κα

ι ότι: α) τα απαιτούμενα υλικά φέρουν σήμανση CE και προέρχονται από πιστοποιημένο κατασκευαστή με Σύστημα 

Διασφάλισης Ποιότητας EN ISO 9001 προκειμένου να εξασφαλιστεί στο μέγιστο η υγεία των χρηστών και β)  έλαβα 

γνώση των όρων της διακήρυξης, των επί τόπου συνθηκών της γενικής υπηρεσίας, των προδιαγραφών εργασιών  

συντήρησης υφιστάμενων μονώσεων δωμάτων του ΠΑΜΑΚ , και των υποχρεώσεων αναδόχου και ότι τα αποδέχομαι 

ανεπιφύλακτα. 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η 

αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 

δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 

σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει 

άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω 

όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

Ημερομηνία:      ……….20… 

Ο – Η Δηλ. 

 

                                                                                                                                                                   (Υπογραφή) 
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