ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΖΜΟ ΚΟΕΑΝΖ
ΟΡΓΑΝΙΜΟ
ΑΘΛΖΣΙΜΟΤ - ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΝΔΟΛΑΙΑ
ΓΖΜΟΤ ΚΟΕΑΝΖ
Γ/ΝΖ ΣΜΖΜΑ

: ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ

Γ/λζε
Σαρ. Κσδ.
Π ι ε ξ ν θ ν ξ ίε ο

:
:
:
:
:
:
:

Σ ε ι έ θσ λ ν
Fax
e-mail

Π . Μ ε ι ά & Π ι . Α πι η ώ ηε
501 31
 η ε ξ γ ηα λ ή  γ ν π ξ ν π νύ ιν π

Κνδάλε, 22-12-2017
Αξηζκ. πξση.:2486

ΠΡΟ:
Κάζε ελδηαθεξόκελν

2 4 6 1 0 - 2 98 4 3
2 4 6 1 0 - 2 91 6 3
oapnkozanis @gmail.com

ANOIXTH ΠΡΟΚΛΖΖ
ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΖ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ - ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΡΜΑΣΩΝ ΑΠΟΚΡΙΑ 2018
κε ηε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία ηεο απ’ επζείαο αλάζεζεο
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο Οξγαληζκόο Αζιεηηζκνύ – Πνιηηηζκνύ θαη Νενιαίαο Γήκνπ Κνδάλεο πξόθεηηαη λα πξνβεί ζηελ αλάζεζε
γηα ηελ «ΠΑΡΟΥΖ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ – ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΡΜΑΣΩΝ ΑΠΟΚΡΙΑ 2018» κε ηε
δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο
αλσηέξσ ππεξεζίαο είλαη ε ρακειόηεξε πξνζθεξόκελε ηηκή βάζεη ηηκήο ΑΝΑ ΑΡΜΑ
Τπάξρεη εμαζθαιηζκέλε πίζησζε κέζσ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΟΑΠΝ Κνδάλεο γηα ην έηνο 2017 Κ.Α.E
6117.07
Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ ππ’ αξηζκ. 2360/2017
κειέηε πνπ έρεη ζπληαρζεί από ην Σκήκα Τπεξεζηώλ Τπνζηήξημεο ηνπ ΟΑΠΝ. Ζ εθηηκώκελε αμία ηεο
ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 16.532,26€ πιένλ Φ.Π.Α. 3.967,74 ήηνη ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ
20.500,00 €.
ΓΔΚΣΟΙ ΣΖΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΖ (κε ηε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία ηεο απ’ επζείαο αλάζεζεο) :
‘Oια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα πνπ αζρνινύληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πνπ απνηεινύλ
αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξόζθιεζεο.
ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΩΓΖ
Οη ελδηαθεξόκελνη γηα λα ζπκκεηάζρνπλ πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηνλ ΟΑΠΝ ηελ πξνζθνξά ηνπο
εγγξάθσο ζην πξσηόθνιιν ηνπ ΟΑΠΝ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, κέρξη ηελ 28/12/2017 «εκέξα»
ΠΔΜΠΣΖ θαη ώξα 12:ΟΟ κ.κ..
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ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΖΣΙΚΑ επί πνηλήο απνξξίςεσο
Ζ πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζα πξέπεη λα πεξηέρεη:
1. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.
2. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ζα αλαθέξεη όηη:
α) ε επηρείξεζε είλαη εγγεγξακκέλε ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ή ζε επαγγεικαηηθό ζύιινγν θαη αζθώ
επάγγεικα ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο,
β) όηη κειέηεζα θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο θαη
ηεο ππ’ αξηζκ. 2360/2017 κειέηεο θαη όηη ηα είδε πνπ πξνζθέξσ είλαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο
γ) δελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή κνπ ζε δηαγσληζκό ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ)
Μαδί κε ηα παξαπάλσ πξνο απόδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ από δηαδηθαζίεο ζύλαςεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.4412/2016 θαηαηίζεηαη:
3. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν 1599/1986 (Α’75) σο πξνθαηαξηηθή απόδεημε όηη δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ
ζπκκεηέρνληνο ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα έλαλ από ηνπο παξαθάησ ιόγνπο: α) ζπκκεηνρή ζε
εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, β)δσξνδνθία, γ) απάηε, δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε
ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ε) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε
ηεο ηξνκνθξαηίαο, ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ (άξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016)
4. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα
5. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα
6. Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα Ννκηθό πξόζσπν απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηεο πξνζθνξάο
Από ηνλ αλάδνρν ζα δεηεζεί Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ πξνο απόδεημε ησλ αλσηέξσ θαη
πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ πξν ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηνλ ΟΑΠΝ θαζεκεξηλά θαηά
ηηο εξγάζηκεο εκέξεο επί ηεο κειέηεο ζην Λνγηζηήξην ηνπ ΟΑΠΝ, ηει. 24610 – 29843 .
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΟΤ Ν.Π.Γ.Γ-ΟΑΠΝ
ΙΩΑΝΝΖ ΙΩΑΝΝΙΓΖ

πλεκκέλν, ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε, έγγξαθν:
Ζ ππ’ αξηζκ. 2360/2017 κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Τπεξεζηώλ Τπνζηήξημεο ηνπ ΟΑΠΝ
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ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ
ΓΖΜΟ ΚΟΕΑΝΖ
ΟΡΓΑΝΙΜΟ
ΑΘΛΖΣΙΜΟΤ - ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΝΔΟΛΑΙΑ

ΣΜΖΜΑ

: ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΤΠΟΣΖΡΙΞΖ

Αξ . Με ι . : 2360 /2017
CPV
:
92312000-1

ΤΠΖΡΔΙΑ:

ΠΑΡΟΥΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ – ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΡΜΑΣΧΝ ΑΠΟΚΡΗΑ 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝ Ζ :
Φ.Π.Α. 24%:

16.532,26€
3.967,74€

ΤΝΟΛΟ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΖ ΠΙΣΩΖ:

20.500,00€

ΚΟΕΑΝΖ, ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 201 7
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ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΘΛΖΣΙΜΟΤ
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΝΔΟΛΑΙΑ
ΓΖΜΟΤ ΚΟΕΑΝΖ

ΚΟΕΑΝΖ 1/12/2017
Αξ. πξση.:2360

ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΖΡΔΙΩΝ – ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΡΜΑΣΩΝ ΑΠΟΚΡΙΑ 2018
Ο ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΣΖ ΓΑΠΑΝΖ ΤΠΟΛΟΓΗΕΔΣΑ ΣΟ ΠΟΟ ΣΧΝ
20.500,00€ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ Φ.Π.Α. 24%
ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ ΟΑΠΝ Γήκνπ Κνδάλεο έηνπο 2017 έρεη πξνβιεθζεί ζρεηηθή πίζησζε ε νπνία ζα
πξνβιεθζεί αληίζηνηρα θαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2018 ζηνλ Κ.Α.Δ. 6117.07 « ΛΟΗΠΔ ΑΜΟΗΒΔ
ΛΟΗΠΧΝ ΔΚΣΔΛΟΤΝΣΧΝ ΔΗΓΗΚΔ ΤΠΖΡΔ. ΜΔ ΣΖΝ ΗΓΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡ.ΔΠΑΓΓΔΛΜ.
(ΚΑΣΑΚ.ΑΡΜΑΣΧΝ ΑΠΟΚΡΗΑ)»

ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΑΝΑΘΔΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ
ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖΝ ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟ ΠΑΡΟΥΖ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΠΑΡΟΥΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΑΠΟΚΡΗΑ 2018
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

Ο Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή 20 (είθνζη)
αξκάησλ ηεο Απνθξηάο 2018 πνπ νξγαλώλεη ν Ο.Α.Π.Ν.
Γήκνπ Κνδάλεο

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΓΗΑΡΚΔΗΑ

Απεπζείαο Αλάζεζε από ηνλ Πξόεδξν
Από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο έσο 18/2/2018

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΔΗ ΚΑΔ
ΚΡΑΣΖΔΗ – ΦΟΡΟ

6117.07
Φόξνο εηζνδήκαηνο 20% ή 8% θαηά πεξίπησζε

Ο Φ.Π.Α. βαξύλεη ηνλ αλάδνρν

ΣΗΜΖ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θξαηήζεηο): Α
Φ.Π.Α.
Β
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ
Α+Β
4

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄
Αληηθείκελν εξγαζίαο
1. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Σν Ν.Π.Γ.Γ. Ο.Α.Π.Ν. Γήκνπ Κνδάλεο είλαη έλα Ν.Π.Γ.Γ. πνπ ζπζηάζεθε κε ηνλ Νέν Γεκνηηθό θαη Κνηλνηηθό
Κώδηθα. Δίλαη ππεύζπλν γηα ηε δηνξγάλσζε όισλ ησλ εθδειώζεσλ ηεο Κνδαλίηηθεο Απνθξηάο (νξγάλσζε
θαλώλ, παηδηθώλ θαη λεαληθώλ εθδειώζεσλ, πξνγξάκκαηνο πιαηείαο, παξέιαζεο αξκάησλ, θ.ά).
2. ΔΙΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Α) Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ αξκάησλ ηεο παξέιαζεο απαηηείηαη :
i) ρεδηαζκόο καθέηαο θαη ζηαηηθή κειέηε.
ii) ηδεξνθαηαζθεπή, ζθάιηζκα θειηδόι, ράξησκα, επεμεξγαζία, πξώηα ρέξηα, επηδσγξάθηζε,
βεξλίθσκα.
iii) ηνιηζκόο πιαηθόξκαο, επηγξαθέο πιαηθόξκαο,
iv) πλνδεία άξκαηνο από θαη πξνο ηνλ ρώξν θύιαμεο θαη από εξγαζηήξην πξνο αθεηεξία.
Β) Σξόπνο θαη ηόπνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ
Οη παξαπάλσ εξγαζίεο ζα παξέρνληαη ζηνλ εηδηθό ρώξν (ζπλεξγείν – απνζήθε) ηνπ ΟΑΠΝ ζηελ πεξηνρή
Καζιά θαη ζα επηβιέπνληαη από ηνλ ππεύζπλν πνπ ζα νξίζεη γηα ην ζθνπό απηό ν ΟΑΠΝ. Ο ΟΑΠΝ ζα
παξέρεη ζηνλ αλάδνρν ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ ζα απαηηνύληαη θάζε θνξά.

Α/Α

Πεξηγξαθή

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
αξ.
Ζκέξεο θαη ώξεο
αξκάησλ
εξγαζίαο

Σόπνο

ρεδηαζκόο καθέηαο, ζηαηηθή κειέηε,

1

ζηδεξνθαηαζθεπή, ζθάιηζκα θειηδόι,
ράξησκα, επεμεξγαζία, πξώηα ρέξηα,
επηδσγξάθηζε, βεξλίθσκα, ζηνιηζκόο
πιαηθόξκαο, επηγξαθέο πιαηθόξκαο,
ζπλνδεία άξκαηνο από θαη πξνο ρώξν
θύιαμεο θαη από εξγαζηήξην πξνο

20

Οξίδνληαη από ηνλ
αλάδνρν θαη εμαξηώληαη
από ηνλ όγθν ησλ
εξγαζηώλ πξνο
δηεθπεξαίσζε.

Υώξνο ΟΑΠΝ
(απνζήθε –
ζπλεξγείν) πεξηνρή
Καζιά

αθεηεξία.

ύλνιν €16.532,26
Φ.Π.Α. 24% € 3.967,74
Γεληθό ύλνιν Γαπάλεο

€20.500,00
5

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’
Σξόπνο επηινγήο
Ο ηξόπνο εθηέιεζεο ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ ζα γίλεη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο από ηνλ
Πξόεδξν ηνπ Ο.Α.Π.Ν. Γήκνπ Κνδάλεο κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή.

Ζ κειέηε ζπληάρζεθε από ην Γξαθείν Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηνπ Σκήκαηνο Τπεξεζηώλ Τπνζηήξημεο
ηνπ Ο.Α.Π.Ν. Γήκνπ Κνδάλεο

Ο Τπάιιεινο

Θεσξήζεθε

Βαζίιεηνο Βαθξαηζάο
ΓΔ Σερλίηεο Μεηάιινπ - Ξύινπ

Φσηεηλή Γηάθα
ΣΔ Γηνηθεηηθνύ
Γηεπζύληξηα
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ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟ ΚΡΑΣΙΑ

ΠΑΡΟΥΖ ΣΔΥΝΙΚΩΝ
ΤΠΖΡΔΙΩΝ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΡΜΑΣΩΝ
ΑΠΟΚΡΙΑ 2018

ΤΠΖΡΔΙ Α:

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΘΛΖΣΙΜΟΤ
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΝΔΟΛΑΙΑ
ΓΖΜΟΤ ΚΟΕΑΝΖ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ : 2360 /2017

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α/Α

CPV

ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ
CPV

ΔΙΓΟ

Μ.Μ

ΠΟΟΣΖΣΑ

ΣΙΜΖ
ΜΟΝΑΓΑ
(€)

ΓΑΠΑΝΖ
(€)

ρεδηαζκόο καθέηαο,
ζηαηηθή κειέηε,
ζηδεξνθαηαζθεπή,
ζθάιηζκα θειηδόι,
1

923120001

Τπεξεζία

ράξησκα, επεμεξγαζία,
πξώηα ρέξηα,
επηδσγξάθηζε, βεξλίθσκα,

20

826,61

ζηνιηζκόο πιαηθόξκαο,
επηγξαθέο πιαηθόξκαο,
ζπλνδεία άξκαηνο από θαη
πξνο ρώξν θύιαμεο θαη
από εξγαζηήξην πξνο
αθεηεξία.
ΤΝΟΛΟ € :
Φ.Π.Α. 24% € :
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ € :

16.532,26
3.967,74
20.500,00
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ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟ ΚΡΑΣΙΑ

ΠΑΡΟΥΖ ΣΔΥΝΙΚΩΝ
ΤΠΖΡΔΙΩΝ
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΡΜΑΣΩΝ
ΑΠΟΚΡΙΑ 2018

ΤΠΖΡΔΙ Α:

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΘΛΖΣΙΜΟΤ
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΝΔΟΛΑΙΑ
ΓΖΜΟΤ ΚΟΕΑΝΖ
ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ : 2360 /2017

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α/Α

CPV

ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ
CPV

ΔΙΓΟ

Μ.Μ

ΠΟΟΣΖΣΑ

ΣΙΜΖ
ΜΟΝΑΓΑ
(€)

ΓΑΠΑΝΖ
(€)

ρεδηαζκόο καθέηαο,
ζηαηηθή κειέηε,
ζηδεξνθαηαζθεπή,
ζθάιηζκα θειηδόι,
1

923120001

Τπεξεζία

ράξησκα, επεμεξγαζία,
πξώηα ρέξηα,
επηδσγξάθηζε, βεξλίθσκα,

20

ζηνιηζκόο πιαηθόξκαο,
επηγξαθέο πιαηθόξκαο,
ζπλνδεία άξκαηνο από θαη
πξνο ρώξν θύιαμεο θαη
από εξγαζηήξην πξνο
αθεηεξία.
ΤΝΟΛΟ € :
Φ.Π.Α. 24% € :
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ € :

Ο πξνζθέξσλ
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :
Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν
Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν
Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ

α) ε επηρείξεζε είλαη εγγεγξακκέλε ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ή ζε επαγγεικαηηθό ζύιινγν θαη αζθώ επάγγεικα
ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο, β) όηη κειέηεζα θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο
παξνύζαο πξόζθιεζεο θαη ηεο ππ’ αξηζκ. 2360/2017 κειέηεο θαη όηη ηα είδε θαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξσ είλαη
ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο γ) δελ έρεη απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή κνπ ζε δηαγσληζκνύ ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ
Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ)
(4)
Ηκεξνκελία:

……….20……
Ο – Η Δει.
(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε
ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα
πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη
κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή
ηελ δεινύζα.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟ :
Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
1599/1986, δειώλσ όηη:

Αξηζ:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.

όηη δελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα έλαλ από ηνπο παξαθάησ ιόγνπο: α) ζπκκεηνρή ζε
εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, β)δσξνδνθία, γ) απάηε, δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο, ε) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ζη) παηδηθή
εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ (άξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016).

Ηκεξνκελία:

……….20……
Ο – Η Δει.

(Τπνγξαθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε
ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα
πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη
κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή
ηελ δεινύζα.
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