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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ                                     ΒΟΛΟΣ: 08-12-2022  

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                        Αρ. πρωτ.: 478517 

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ                                         

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ                    

Ταχ.  Δ/νση   : Διοικητήριο                                                

(Αντωνοπούλου με Δ. Γεωργιάδου)                                       

Ταχ. Κώδικας: 380 01 - Βόλος                       

Πληροφορίες : Ζήση Παρασκευή                              

Τηλέφωνο       : 24213 52619                                                                             

E-mail               : p.zisi@thessaly.gov.gr 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ,  

ΗΧΟΜΕΤΡΟΥ & ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΗ  

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  

1. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-10), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης», όπως ισχύει και ιδιαιτέρως τις 

διατάξεις του άρθρου 14 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων Ο.Τ.Α», του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 

139/Α/31-08-2019) «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ άρθρο 14 ρύθμιση οικονομικών θεμάτων OTA της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας». 

2. Το Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείο Εσωτερικών, διατάξεις και την 

ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα και ειδικότερα 

του άρθρου 5 παρ. 19. 

3. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018), σχετικά με τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση 

της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] κλπ. 

4. Την αρίθμ.: 15840/156612/04-10-2018 (ΦΕΚ 4788/Β’/26-10-2018) απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση της 146/2018 (ορθή 

επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης – επικαιροποίησης του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α’/27-

12-2010) “Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας"» όπως ισχύει. 

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 5981/03-09-2019 (ΦΕΚ 3521/Β΄/19-09-2019-ΑΔA: Ω8ΦΑ7ΛΡ-2ΟΖ) 

απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή 

Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους Τμημάτων και στους 

Υπαλλήλους των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών 

Ενοτήτων Καρδίτσας, Τρικάλων, Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 
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6. Την αρίθμ.: 5981/03-09-2019 (ΑΔΑ: Ω8ΦΑ7ΛΡ-2ΟΖ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 

«Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στους Προϊσταμένους 

Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους Τμημάτων και στους Υπαλλήλους των Διευθύνσεων 

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Τρικάλων, 

Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».  

7. Την 633/18-11-2019 (ΦΕΚ 4671/Β/19-12-2019) (ΑΔΑ: ΨΦΒ67ΛΡ-Ξ3Η) Απόφαση του Περιφερειάρχη 

Θεσσαλίας, Μεταβίβαση «άσκησης αρμοδιότητας υπογραφής» και υποβολής των εισηγήσεων – 

τεκμηριωμένων πρωτογενών αιτημάτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας. 

8. του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

9. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, 

των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

10. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 

διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

11. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

12. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

13. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου 

µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων 

και λοιπές διατάξεις» 

14. Την αριθ. 76928 (ΦΕΚ Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» 

15. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο 

των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

16. της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 

ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

17. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

18. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 

επ. 

19. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

20. του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

21. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές», 

22. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
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στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

23. του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

24. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία»  

25. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  

26. του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και 

ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

27. του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα»,  

28. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 

οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

29. του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 

διατάξεις», 

30. Το Ν. 4674/2020 αρ. 8 παρ. 2 όπως τροποποιήθηκε η παρ. 6 του αρ. 100 του ν. 3852/2010 και 

πλέον προβλέπεται ότι ΟΤΑ α` και β` βαθμού, σύνδεσμοι δήμων, νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου της τοπικής αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

μπορούν να συμβάλλονται μεταξύ τους για την αποτελεσματική άσκηση αρμοδιοτήτων της 

τοπικής αυτοδιοίκησης και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Στις περιπτώσεις αυτές, οι 

αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων φορέων για τη συμμετοχή τους σε 

συγκεκριμένη σύμβαση, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους. 

31. του Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους 

τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την 

υγεία». 

32. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.Σε εφαρμογή της αρίθμ.: Y.A. Γ1(δ/)ΓΠ 

οικ.67322/2017 (ΦΕΚ 3282/Β΄/2017),  

33. Την αριθμ. Α5/3010/85 (ΦΕΚ 593/Β/2-10-1985), «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από 

θορύβους μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

34. Την Υ.Α. Υ2/οικ. 15438/2001, (ΦΕΚ 1346/Β/17.10.2001)    «Τροποποίηση της υ.δ Α5/3010/1985, 

(593/Β) «μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής Κέντρων Διασκέδασης 
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και λοιπών καταστημάτων» 

35. Την αριθμ. 228/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας για την «Εισηγητική 

Έκθεση επί της συντάξεως του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας, μετά την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.» 

(ΑΔΑ:ΨΙΝΠ7ΛΡ-ΤΤ2). 

36. Την με αρ. πρωτ. 271471/22-12-2021 Απόφαση επικύρωσης του προϋπολογισμού έτους 2022 της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – 

Στερεάς Ελλάδας με ΑΔΑ: 641ΟΟΡ10-Σ1Ψ. 

37. Την με αριθμ.πρωτ.:83833/02-03-2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας «1
η
 

Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας 2022»  (Απόσπασμα 04/28-02-2022  & 

ΑΔΑ: Ψ3ΖΓ7ΛΡ-ΞΛ6). 

38. Το με αρ. πρωτ. 449348/18-11-22, έγγραφο του τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & 

Υγειονομικού Ελέγχου, αναφορικά με την προμήθεια: Ενός (01) ηχόμετρου και του αντίστοιχου 

βαθμονομητή του  

39. Τη με αρ. πρωτ. 454761/23-11-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011651662) Εισήγηση - Τεκμηριωμένο 

πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων, ενός (01) Ηχόμετρου και του 

αντίστοιχου Βαθμονομητή του.   

40. Τη με αριθμ.: Α/Α 2185/23-11-2022, καταχώρησή του στο σύστημα λογιστικής διαχείρισης, από 

την Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων. 

41. Τη με αρίθμ.: 456209/23-11-2022, εισήγηση για εξειδίκευση πίστωσης στην Οικονομική Επιτροπή, 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, περί της προμήθειας επιστημονικών οργάνων, ενός (01) ηχόμετρου και 

του αντίστοιχου βαθμονομητή του. 

42. Τη με αριθμ.: 1292/2022 Απόσπασμα Πρακτικού 44ο/02-12-2022 & (ΑΔΑ: ΨΗΒΨ7ΛΡ-Β7Ω), 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΘΕΜΑ: 64ο «Εξειδίκευση πίστωσης προμήθειας 

επιστημονικών οργάνων, ενός ηχόμετρου και του αντίστοιχου βαθμονομητή του.» 

43. Τη με Α/Α: 2517/07-12-2022 «Εγκεκριμένο Αίτημα» ΑΔΑΜ: 22REQ011748419/07-12-2022 (ΑΔΑ: 

Ψ9957ΛΡ-Ω3Κ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΚΑΕ: 02.073.1329.01) του Περιφερειάρχη 

Θεσσαλίας, με α/α 2517 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με ΑΑ 

Βεβ.: 2619. Για οικονομικό έτος 2022 συνολικού ποσού 2.700,00€. 

44. Η δαπάνη θα καλυφθεί από την πίστωση που προβλέφθηκε στον ΚΑΕ 1329 και Φορέα 073 (CPV: 

38434300-9) στον προϋπολογισμό 2022 της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων- 

Περιφέρειας Θεσσαλίας 

 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας - Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, 

επιθυμεί την ανάδειξη προμηθευτή/αναδόχου, για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων 

ενός (01) ηχόμετρου και του αντίστοιχου βαθμονομητή του, με σκοπό την κάλυψη αναγκών 

του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου,  

της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & κοινωνικής Μέριμνας, 

 

Για το λόγο αυτό, καλούμε:  

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή/και νομικών 

προσώπων, τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της 

παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την «πρόσκληση 
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εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας επιστημονικών οργάνων, ηχόμετρου & 

βαθμονομητή» δαπάνης συνολικού ποσού δύο χιλιάδων, επτακοσίων ευρώ (2.700,00€) 

(συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής. 

Η παρεχόμενη προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV):  

 

Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, είναι η προμήθεια επιστημονικών οργάνων, ενός (1) 

ηχόμετρου  & του αντίστοιχου βαθμονομητή του, με σκοπό την κάλυψη αναγκών του 

τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & 

κοινωνικής Μέριμνας, της  Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων - Περιφέρειας 

Θεσσαλίας. Δαπάνης συνολικού ποσού δύο χιλιάδων, επτακοσίων ευρώ (2.700,00€), 

(συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΧΟΜΕΤΡΟΥ & 

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΗ 

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή), η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή του ενδεικτικού 

προϋπολογισμού της παρούσας για το σύνολο του αντικειμένου της πρόσκλησης. 

 

2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τα δικαιολογητικά, οι τεχνικές προδιαγραφές (Τεχνική Προσφορά) και η οικονομική προσφορά 

τοποθετούνται μέσα σε έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένα και υποχρεωτικά 

στην Ελληνική γλώσσα.  

Ο ενιαίος αυτός φάκελος, με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα, θα περιέχει δύο επί μέρους, 

ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή:  

 «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», ο οποίος θα περιέχει 

τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, όπως 

προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΧΟΜΕΤΡΟΥ & ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΗ 

Υπηρεσίες Ονομασία 

υπηρεσιών 

Κωδικός CPV Περιγραφή Είδους CPV Εκτιμώμεν

η αξία 

Προμήθεια  Εξοπλισμός 

μέτρησης 

θορύβου 

(CPV: 38434300-9)  (CPV: 38434300-9) – 

Εξοπλισμός μέτρησης 

θορύβου. 

2.700,00€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 24% Φ.Π.Α. 

2.700,00€ 
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 «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», θα περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής 

Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου.  

Ο παραπάνω ενιαίος φάκελος καθώς και οι δύο επί μέρους φάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις:  

-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΗΧΟΜΕΤΡΟΥ & ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΗ» ΤΗΣ Π.Ε.Μ & Σ. 

-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την οικονομική τους προσφορά  και 

τα παρακάτω δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ 

ΜΕΣΑ:  

I. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), από τον 

ιστότοπο www.gov.gr στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχουν, η οποία θα φέρει ως 

ημερομηνία, την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και να δηλώνεται:   

 Ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

 Δεν έχουν κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή τους σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 (παρ. 1,2 & 4) και 74 του Ν. 

4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να 

αποκλεισθούν.  

 Ο νόμιμος εκπρόσωπός τους. 

 Ότι η οικονομική προσφορά τους είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως 

αυτές που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, τις οποίες αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα καθώς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 Υπεύθυνη δήλωση, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους 

οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος 

έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης. Η δήλωση απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάγεται 

αποκλειστικά στον e-ΕΦΚΑ).  

 Υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 

και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Υπεύθυνη δήλωση στην οποία 

δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:  

α) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 

β) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και  

γ) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του πειθαρχική ποινή ή άλλου είδους κύρωση στο 

πλαίσιο του επαγγέλματός του από αρμόδια εποπτική αρχή /φορέα με πειθαρχικές – 

κυρωτικές αρμοδιότητες.  
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Για την έκδοση των Υπ. Δηλώσεων, εισέλθετε στον ιστότοπο 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr 

II. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του. 

III. Φορολογική Ενημερότητα,  

IV. Ασφαλιστική Ενημερότητα,  

V. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας. 

VI. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. 

VII. Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης», 

VIII. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο. (Παρέχονται διευκρινίσεις 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) 

 

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η τεχνική προσφορά και οι υποχρεώσεις του αναδόχου θα πρέπει να καλύπτουν τις τεχνικές 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΧΟΜΕΤΡΟΥ & ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΗ της παρούσας πρόσκλησης.  

 

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η Οικονομική προσφορά των υποψηφίων, θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το προϋπολογιζόμενο ποσό των 

δύο χιλιάδων, επτακοσίων ευρώ (2.700,00€), συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση που η προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α υπερβαίνει το προϋπολογιζόμενο ποσό,  η 

προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται.  

Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ, καθαρή αξία, το ποσό 

Φ.Π.Α καθώς και τελική τιμή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. των επιστημονικών οργάνων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

 

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Κατά την αποσφράγιση του κυρίως φακέλου, θα αποσφραγισθεί αρχικά ο υποφάκελος 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», ο οποίος θα αξιολογηθεί σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία (όπως αναφέρεται στα σχετικά της παρούσας).  

Οι υποφάκελοι των συμμετεχόντων που θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», θα συνεχίσουν με την αποσφράγιση των φακέλων των 

«Οικονομικών Προσφορών» τους.  

Ανάδοχος θα οριστεί, ο προμηθευτής που έχει καταθέσει οικονομική προσφορά με την 

χαμηλότερη τιμή.  

Σημειώνεται ότι: Η προσφορά και κάθε δήλωση του προσφέροντα που τυχόν απαιτείται, 

υπογράφεται από τον ίδιο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού 

φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
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προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 

πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας του οικονομικού έτους 2022 και συγκεκριμένα με δέσμευση πίστωσης 

του Φορέα 073 στον ΚΑΕ 1329, συνολικού ποσού δύο χιλιάδων, επτακοσίων ευρώ (2.700,00€), 

συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.  

 

8. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν 

ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού:  

12/12/2022 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:30 π. μ. 

στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: 

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,  

Διοικητήριο (Αντωνοπούλου & Δημ. Γεωργιάδου) Τ.Κ. 38001 Βόλος, 

(γραφείο 3, ισόγειο ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ). 

 

Οι Φάκελοι των συμμετεχόντων, κατατίθενται ή αποστέλλονται και λαμβάνουν αριθμό 

πρωτοκόλλου μέχρι και την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα στην προαναφερόμενη 

ταχυδρομική διεύθυνση.  

Οι Φάκελοι των συμμετεχόντων, που κατατίθενται μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και 

ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται στον συμμετέχοντα χωρίς να αποσφραγιστούν.  

 

Με την υποβολή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται 

πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και ότι η 

διαδικασία δύναται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής να διακοπεί, αναβληθεί ή 

επαναληφθεί με τα ίδια ή και άλλο περιεχόμενο χωρίς να μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε 

αξίωση των ενδιαφερομένων έναντι της αναθέτουσας αρχής. 

Διευκρινίζεται ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, έχουν το δικαίωμα σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας έως την πληρωμή, να ζητήσουν από τον προμηθευτή, 

κάθε επιπλέον δικαιολογητικό που κρίνουν σκόπιμο. 

Επισυνάπτονται:  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΧΟΜΕΤΡΟΥ & ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΗ 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ Α - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

2. ΠΙΝΑΚΑΣ Β - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ. 

 

 

                                                                        - ΜΕ Ε.Π. - 

                                                                             Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

                                                                             ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΛΗΜΗΤΡΑ 

                                                                             ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 

 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

- Εφημερίδα  της Υπηρεσίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΧΟΜΕΤΡΟΥ & 

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΗ 

1. Λειτουργία καταγραφής δεδομένων με ημερομηνία και ώρα στη συσκευή. 

2. Μεταφορά δεδομένων με χρήση κάρτας μνήμης MicroSD (4 GB) (περιλαμβάνεται στην 

παράδοση), RS-232 ή USB 

3. Μπορούν να επιλεγούν διαφορετικά επίπεδα ηχητικής πίεσης, όπως, για παράδειγμα, 

Laeq, LcPeak, LaF, LaFMax, LaFMin, SD, SEL, E 

4. Ιδανικό για μετρήσεις σε εξωτερικούς χώρους εργασίας, π.χ. σε αεροδρόμια, εργοτάξια, 

οδοποιίες κ.λπ. με ευρεία πρόσβαση στο φάσμα χάρη στον υψηλής ακρίβειας 

μετατροπέα A/D 24 bit 

5. Αξιολόγηση κινητής υποδιαστολής για υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας και καλύτερη 

σταθερότητα 

6. Ο βελτιστοποιημένος αναλογικός μετωπικός διακόπτης μειώνει τον θόρυβο του 

περιβάλλοντος και αυξάνει το εύρος γραμμικής μέτρησης 

7. Ένας ειδικά ανεπτυγμένος αλγόριθμος επιτρέπει ένα συμβατό δυναμικό εύρος άνω των 

120 dB (SW 1000: > 123 dB, SW 2000: > 122 dB) 

8. Τρία προφίλ και 14 μετρήσεις που καθορίζονται από τον χρήστη μπορούν να 

υπολογιστούν παράλληλα με διαφορετική στάθμιση συχνότητας και χρόνου 

9. Στατιστικά LN και εμφάνιση του γραφήματος που δείχνει την εξέλιξη του χρόνου 

10. Είναι δυνατή η μέτρηση ενσωματωμένου διαστήματος που καθορίζεται από το χρήστη 

έως το μέγιστο 24 ωρών 

11. Στάθμιση συχνότητας (φίλτρο) A, B, C, Z 

12. Χρονικό διάστημα κατά τη μέτρηση: F (γρήγορο), S (αργή), I (παλμός) 

13. Ελεύθερα καθορισμένα όρια για την έξοδο ενός οπτικού σήματος συναγερμού. 

14. Λειτουργία αναμονής αιχμής για λήψη κορυφών 

15. Λειτουργία Octavo για στοχευμένη ανάλυση ήχου 

16. Λειτουργία TRACK με γραφική απεικόνιση μιας μέτρησης 

17. Λειτουργία βαθμονόμησης (με προαιρετικό βαθμονομητή) 

18. Λειτουργία ενεργοποίησης: Αναλογικό σήμα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της 

συσκευής με βύσμα 3,5 mm 

19. Είναι δυνατή η αυτόματη μέτρηση για τη λειτουργία χρονοδιακόπτη: 10, 5, 2 Hz 

20. Γλώσσες λειτουργίας: Αγγλικά, Ελληνικά 

21. Παραδίδεται σε σκληρή θήκη μεταφοράς 

22. Δυνατότητα τοποθέτησης στήλης στο πίσω μέρος του περιβλήματος, σπείρωμα ¼". 

23. Χρόνος Παράδοσης: άμεσα από την ανακοίνωσης ανάθεσης στην υπηρεσία της Δ/νση 

Δημόσιας Υγείας & κοινωνικής Μέριμνας 

24. Ο ανάδοχος να διαθέτει τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης (Service) το οποίο 

ανταποκρίνεται άμεσα σε κλήση του χρήστη για κάθε πληροφορία ή πρόβλημα 

λειτουργίας 

Βαθμονομητης  

1. Ισχύοντα πρότυπα: IEC60942:2003 Class 1, ANSI S1.40-1984, GB/T 15173-1994 
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2. Συχνότητα εξόδου 1 kHz (+/- 0,5 %) 

3. Η έξοδος ακουστικής πίεσης μπορεί να επιλεγεί στα 94dB ή 114dB (± 0,3 dB) 

4. Συντελεστής παραμόρφωσης < 2 % 

5. Χρόνος σταθεροποίησης < 10 s 

6. Μετρητής 

7. Χρόνος Παράδοσης: άμεσα από την ανακοίνωσης ανάθεσης στην υπηρεσία της Δ/νση 

Δημόσιας Υγείας & κοινωνικής Μέριμνας 

8. Ο ανάδοχος να διαθέτει τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης (Service) το οποίο 

ανταποκρίνεται άμεσα σε κλήση του χρήστη για κάθε πληροφορία ή πρόβλημα 

λειτουργίας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  Α:  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ 

ΜΟΡΦΗ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΥ 

ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Α.Φ.Μ. 

 

 

Δ.Ο.Υ. 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 

 

Τ.Κ. 

 

 

ΠΟΛΗ/ ΝΟΜΟΣ 

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

 

Ε-MAIL 

 

 

 

 

Ημερομηνία: 

 Για τον υποψήφιο ανάδοχο προμηθευτή 

       Σφραγίδα/υπογραφή 

 

Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ Β:  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ : Β  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
ΠΟΣΟ ΦΠΑ 

24% 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 

 

ΗΧΟΜΕΤΡΟ 

ένα 
(01) 

Τεμάχιο 

    

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΗΣ 

ένα 
(01) 

Τεμάχιο 

    

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 

ΔΥΟ  ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (2.700,00€) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ: ................................................................................. ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  

24% ΦΠΑ 

 
 

 

Για τον υποψήφιο ανάδοχο προμηθευτή 

Σφραγίδα/υπογραφή 

 

 

Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:  ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του.  

2. Φορολογική Ενημερότητα, άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που 

εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της ή, στην περίπτωση 

που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή της.  

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα, άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που 

εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, ή στην περίπτωση 

που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή της (και οποιοδήποτε άλλου ασφαλιστικού φορέα στον οποίο τυχόν υπάγεται).  

4. Υπεύθυνη δήλωση, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους 

οφείλει να καταβάλει εισφορές (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Η 

δήλωση απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάγεται αποκλειστικά στον e-ΕΦΚΑ).  

5. Υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός 

φορέας:  

α) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 

β) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και  

γ) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του πειθαρχική ποινή ή άλλου είδους κύρωση στο πλαίσιο του 

επαγγέλματός του από αρμόδια εποπτική αρχή /φορέα με πειθαρχικές – κυρωτικές 

αρμοδιότητες.  

Για την έκδοση των Υπ. Δηλώσεων, εισέλθετε στον ιστότοπο: 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr 

6. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το 

οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, Για τις 

ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή 

κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον 

πιστοποιητικό μεταβολών.  

7. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί 

και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

8. Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης», από την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, 

από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.   

 Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο. 
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 Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, 

 Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την 

κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ προσκομίζει 

σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 

(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών 

του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε 

σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από 

υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή 

τους.  

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί 

εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται 

επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού 

προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, 

εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του 

οικονομικού φορέα. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του 

οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 

δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 

εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου 

εκπροσώπου. 
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