ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ

Κζρκυρα, 12-11-2019
Αρ. πρωτ.: ΔΣΤ/5494/φ. 34-19

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Σαχ. Δ/νςη
Πληρ.
Σηλζφωνο
E-mail

: Ι. Θεοτόκη 72, 49132
: Α. Κόνταρησ
: 26610 87653
: dty@ionio.gr

Προσ:

1. ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΛΟΤΚΑ
6932576124
loukasvaggelis@gmail.com
2. ΔΗΜΗΣΡΗ ΘΕΟΔΟΣΟ
6932482311
theodotosd@hotmail.com
3. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΑΚΗΝΟ
6936983016
nsarakinos@hotmail.gr
4.Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟΝ ΙΣΟΣΟΠΟ ΣΟΤ Ι.Π. με μζριμνα τθσ ΔΣΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Για την ανάθεςη του ζργου
«υντήρηςη κλιματιςτικϊν μονάδων κτηρίων Ιονίου Πανεπιςτημίου»
Α. Πληροφοριακά ςτοιχεία
Ανακζτουςα Αρχι:
Διαγωνιςτικι
Διαδικαςία
Τπθρεςίασ:
Σίτλοσ Τπθρεςίασ:

Ιόνιο Πανεπιςτιμιο
Ανάκεςθσ Απευκείασ Ανάκεςθ

CPV:
υνολικι Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ
Χρθματοδότθςθ:
Κριτιριο επιλογισ του αναδόχου
(=κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ):

«υντήρηςη κλιματιςτικϊν μονάδων κτηρίων Ιονίου
Πανεπιςτημίου»
50730000-1 “Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ
ψυκτικϊν ςυγκροτθμάτων”
10.229,60 € (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ)
2014ΑΕ54600031 «Επιςκευι και διαρρφκμιςθ ακινιτων για
τθν κάλυψθ των ςτεγαςτικϊν αναγκϊν Ι.Π.» του Προγράμματοσ
Δθμοςίων Επενδφςεων

Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ
προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι)

Καταλθκτικι προθεςμία κατάθεςησ των 19-11-2019 και ϊρα 12:00
προςφορϊν:
Σόποσ
και
προςφορϊν:

τρόποσ

κατάκεςθσ Κατάκεςθ ςτο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π.
Ι. Θεοτόκθ 72, 49132 Κζρκυρα
Σθλ: 26610-87609

άποψθσ

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Β1. Αντικείμενο παροχήσ υπηρεςιϊν – Προχπολογιςμόσ
Οι εργαςίεσ αφοροφν ςτα κάτωκι:

Α) υντήρηςη των κλιματιςτικϊν μηχανημάτων ςε όλα τα κτήρια του Ι.Π.:
Πρόκειται για ςυνολικά 331 τεμάχια ςτα κτιρια Σ.Ι & Σ.Α.Β.Μ., ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ,
ΙΟΝΙΟΤ ΑΚΑΔΗΜΙΑ, ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΕΣΙΑ, ΚΣΗΡΙΑ ΨΝΚ (ΑΡEΣAIΟ–ΙΠΠΟΚΡΑΣΗ3ΟΚΣΗΡΙΟ-ΑΚΛΗΠΙΟ-ΓΑΛΗΝΟ–ΓΚΟΤΗ), ΠΑΛΑΙΑ ΑΝΑΚΣΟΡΑ, ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΟΤΙΚΩΝ
ΠΟΤΔΩΝ, ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.
Η ςυντιρθςθ των κλιματιςτικϊν μονάδων περιλαμβάνει :
Κακαριςμό των ςτοιχείων των εξωτερικϊν μονάδων με ειδικό πλυςτικό μθχάνθμα
και χθμικό υγρό.
o Κακαριςμό των ςτοιχείων των εςωτερικϊν μονάδων με χθμικό υγρό για τθν
αποφυγι μυκιτων& άλλων μικροοργανιςμϊν.
o Κακαριςμό των αποχετεφςεων των ςυμπυκνωμάτων.
o Ανίχνευςθ διαρροισ ψυκτικοφ υγροφ.
o Κακαριςμό τθσ φτερωτισ και του καλφμματοσ ανεμιςτιρων εςωτερικϊν και
εξωτερικϊν μονάδων.
o Κακαριςμό των εδράνων ανεμιςτιρων.
o φςφιξθ παροχικϊν καλωδίων ςτισ ςυνδζςεισ τουσ με τα μθχανιματα κακϊσ και
των καλωδίων εντολϊν.
o Ζλεγχο προςτατευτικϊν διακοπτϊν του ςυμπιεςτι.
o Ζλεγχο αςφάλειασ κλιματιςτικισ μονάδασ.
o Κακαριςμό φίλτρων αζρα - περςίδων
o Αμπερομζτρθςθ ρεφματοσ λειτουργίασ
o Κακαριςμό των φίλτρων των εναλλακτϊν νωποφ αζρα LGH (τεμ 25), με φφςθμα
με πεπιεςμζνο αζρα.
Προχπολογιςμόσ: 7.282,00 € δθλ. 22,00 €/τεμάχιο (ςυμπ/νου ΦΠΑ)
o

Β) υντήρηςη μηχανημάτων ςτο κτήριο τησ Ιονίου Ακαδημίασ
το κτιριο τθσ Ιονίου Ακαδθμίασ ζχει εγκαταςτακεί αντλία κερμότθτασ για τθν
εξυπθρζτθςθ των γραφείων και των κοινοχριςτων χϊρων.
Όλεσ οι κλιματιςτικζσ μονάδεσ (fancoil) (38τεμ.) που εξυπθρετοφνται από τθν αντλία
κερμότθτασ χριηουν ςυντιρθςθσ, ενϊ ςε 12τεμ. από αυτζσ, ςε γραφεία του β’ και γ’
ορόφου, λόγω μθ εργονομικοφ χειριςτθρίου λειτουργίασ, κα εγκαταςτακεί εξωτερικό
χειριςτιριο.
Επιπλζον, εργαςίεσ ςυντιρθςθσ χριηουν οι δφο εςωτερικζσ κεντρικζσ μονάδεσ
κλιματιςμοφ νωποφ αζρα.
Αναλυτικότερα οι εργαςίεσ αφοροφν:
1.υντιρθςθ ςτισ δφο εςωτερικζσ κεντρικζσ μονάδεσ κλιματιςμοφ νωποφ αζρα και
τοποκζτθςθ φίλτρων ςτθν αναρρόφθςθ.
2.υντιρθςθ 38 τεμ. κλιματιςτικϊν μονάδων (fancoil).
Οι εργαςίεσ ςυντιρθςθσ κα περιλαμβάνουν :
-Κακαριςμό των ςτοιχείων των μονάδων με χθμικό υγρό

-Κακαριςμό των αποχετεφςεων των ςυμπυκνωμάτων
-Κακαριςμό των ανεμιςτιρων (φτερωτι & κάλυμμα)
-Κακαριςμό των φίλτρων αζρα-περςίδων με φφςθμα με πεπιεςμζνο αζρα
3.Εγκατάςταςθ εξωτερικοφ χειριςτθρίου (με ζλεγχο on-off, ταχυτιτων ανεμιςτιρα,
κερμοκραςίασ, ψφξθ-κζρμανςθ) ςε 12τεμ. κλιματιςτικϊν μονάδων, ςτα γραφεία του βϋ
και γϋ ορόφου.
4.Ετιςιοσ ζλεγχοσ αντλίασ κερμότθτασ
Προχπολογιςμόσ: 2.400,00 € (ςυμπ/νου Φ.Π.Α.)
Γ) Αντικατάςταςη πλακζτασ εςωτερικισ κλιματιςτικισ μονάδασ ςτο ιςόγειο του κτθρίου
ΑΚΛΗΠΙΟ (αίκουςα διερμθνείασ) τφπου HITACHI model RAC-E1442.
Προχπολογιςμόσ: 250,00 € (ςυμπ/νου Φ.Π.Α.)
Δ) υμπλήρωςη φρζον ςτθν κλιματιςτικι μονάδα των κεντρικϊν θλεκτροπινάκων του
κτθρίου ΣΙ- ΣΑΒΜ.(4 κιλά φρζον τφπου 410 Α, με τθν εγκατάςταςι του: 74,40€ /κιλό)
Προχπολογιςμόσ: 297,60 € (ςυμπ/νου Φ.Π.Α.)
υνολικόσ προχπολογιςμόσ: 10.229,60 € (ςυμπ/νου Φ.Π.Α.)
τα ανωτζρω ςυμπεριλαμβάνεται θ προμικεια των απαραίτθτων υλικϊν.
Ο ανάδοχοσ πρζπει να εγγυάται τθν καλι εκτζλεςθ των εργαςιϊν από ειδικευμζνουσ
τεχνικοφσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι και τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και
τθσ επιςτιμθσ.
Β2. Αξιολόγηςη προςφορϊν.
Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει από τθν Επιτροπι που ζχει οριςκεί με τθν από 2310-19/ΘΗΔ:ΔΣΤ1 Απόφαςθ υγκλιτου.
Κριτιριο κατακφρωςθσ αποτελεί θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ
προςφορά βάςει τθσ τιμισ.
Ο ςυμμετζχων ςτθ διαδικαςία κεωρείται ότι με τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του
αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και
τισ ςυνκικεσ του ζργου.
Γ. Περιεχόμενο φακζλου προςφοράσ
Οι ςυμμετζχοντεσ, κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν το ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
όπωσ παρατίκεται παρακάτω και να υποβάλλουν φάκελο ςυμμετοχήσ ςτον οποίο θα
περιζχονται τα κάτωθι:
1.Τπεφκυνθ Διλωςθ (επιςυνάπτεται δείγμα) του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία
ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα δθλϊνει ότι:
α)βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ είναι αρμόδιοσ τεχνικόσ επιςτιμονασ
β)ζλαβε γνϊςθ του αντικειμζνου τθσ Πρόςκλθςθσ,
γ)πλθροί και αποδζχεται ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ που αναλφονται ςτθν
Πρόςκλθςθ,
δ)μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ του δεν ζχει καταδικαςτεί με
αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν
παραγρ. 1 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016,
ε)δεν τελεί ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73
του Ν. 4412/2016 καταςτάςεισ,

ςτ)είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ.
η)είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο.
2.φραγιςμζνοσ φάκελοσ Οικονομικισ Προςφοράσ
Η υποβολι προςφοράσ αποτελεί τεκμιριο ότι ο προςφζρων γνωρίηει πλιρωσ τισ
ςυνκικεσ εκτζλεςθσ του ζργου.
Γ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ, ο
προςφζρων, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ ανάκεςθ, κα υποβάλει ςτθν ανακζτουςα
αρχι τα κάτωκι αναφερόμενα δικαιολογθτικά απόδειξθσ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων
αποκλειςμοφ (άρκρα 73,74,80 του Ν. 4412/16):
1.Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ διοικθτικισ ι
δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν
από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχει καταδικαςκεί
με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2
παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΤ του υμβουλίου (EE L 351 τθσ
29.1.1998, ςελ. 1),
β) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του
υμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ςελ. 1) και ςτο άρκρο 3
παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΠΠΑ του υμβουλίου (EE L 358 τθσ
31.12.1998, ςελ. 2),
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ
27.11.1995, ςελ. 48),
δ) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο
1 τθσ οδθγίασ 91/308/EOK του υμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν
πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (EE L 166 τθσ 28.6.1991,
ςελ. 77 Οδθγίασ, θ οποία τροποποιικθκε από τθν Οδθγία 2001/97/ΕΚ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, EE L 344 τθσ 28.12.2001, ςελ. 76)
θ οποία ενςωματϊκθκε με το ν. 2331/1995 (Αϋ 173) και τροποποιικθκε με το ν.
3424/2005 (Αϋ 305).
ε) κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ
πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ.
Τπόχρεοι προςκόμιςθσ Αποςπάςματοσ Ποινικοφ Μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου
αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, είναι τα
φυςικά πρόςωπα, οι διαχειριςτζσ των προςωπικϊν εταιριϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και των
εταιριϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), ο Πρόεδροσ και Διευκφνων φμβουλοσ των
Ανωνφμων Εταιριϊν (Α.Ε.), ο πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του
υνεταιριςμοφ.
2.Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να
προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, είναι ενιμεροσ ωσ

προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ
και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του.
3.Νομιμοποιθτικά Ζγγραφα:
 τθν περίπτωςθ ςυμμετζχοντοσ θμεδαποφ ι αλλοδαποφ νομικοφ προςϊπου,
τα δθμοςιευμζνα επίςθμα νομιμοποιθτικά ζγγραφα (Φ.Ε.Κ. ι Γ.Ε.Μ.Η., κ.λ.π.),
τα οποία προβλζπονται από το δίκαιο τθσ χϊρασ ζδρασ ι λειτουργίασ τουσ,
από τα οποία να προκφπτουν:
- Ο Πρόεδροσ και τα μζλθ του Δ.., κακϊσ και ο Διευκφνων φμβουλοσ, όταν
το νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε.,
- Οι Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ι Ε.Π.Ε.
 τθν περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου, θ βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν
επιτθδευματία από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Τπθρεςία.
 τθν περίπτωςθ άλλων μορφϊν εταιρειϊν, οποιαδιποτε νομιμοποιθτικά
ζγγραφα από τα οποία να προκφπτουν οι νόμιμοι εκπρόςωποι και οι οποίοι
ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ.
4.Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/86 από το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ εταιρείασ, όπου
να αναγράφεται ότι:
Α. θ εταιρεία δεν ζχει λυκεί, δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, ι διαδικαςία εξυγίανςθσ ι
ειδικισ εκκακάριςθσ και δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι
ι από το δικαςτιριο, δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ,
δεν ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ τθσ δραςτθριότθτεσ και δεν βρίςκεται ςε
οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία.
Β. αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.

Ες. Διαν:
-υντονιςτισ Τπθρεςιϊν Ι.Π.

Με εντολή Πρφτανη Ι.Π.
Ο Αναπληρϊτρια Προϊςταμζνη
τησ Δ/νςησ Σεχνικϊν Τπηρεςιϊν
του Ιονίου Πανεπιςτημίου

Μαρία Παπαβλαςοποφλου
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
MARIA PAPAVLASOPOULOU
Ημερομηνία: 2019.11.12 14:09:23

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
τοιχεία του υποψήφιου:
Επωνυμία:……………………………………………………………………………….
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Τ.:………………………………………………………………………...
Διεφθυνςη:……………………………………………………………………………….
Αριθμό τηλεφϊνου:……………………………………………………………………..
e-mail:……………………………………………………………………………………
Μετά από αυτοψία ςτο τόπο όπου θα εκτελεςτεί το ζργο, αποδεχόμενοσ πλήρωσ τουσ
όρουσ τησ αρ. πρωτ. ΔΣΤ/5494/φ.34-19/12-11-19 Πρόςκληςησ υποβολήσ προςφορϊν,
προςφζρω για την: «υντήρηςη κλιματιςτικϊν μονάδων κτηρίων Ιονίου
Πανεπιςτημίου»
Σιμή Προςφοράσ
€ (ςυμπ/νου
ΦΠΑ)

Α/Α

ΕΙΔΟ

1.

«υντήρηςη κλιματιςτικϊν μονάδων κτηρίων Ιονίου
Πανεπιςτημίου» όπωσ περιγράφεται ςτην ανωτζρω
πρόςκληςη

Ο Προςφζρων
(Τπογραφή / φραγίδα)

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(άρκρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να
ελεγχκεί με βάςθ το
αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν.
1599/1986)
ΠΡΟ(1):

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ

Ο – Η Όνομα:

Επϊνυμο:

Όνομα και Επϊνυμο
Πατζρα:
Όνομα και Επϊνυμο
Μθτζρασ:
Ημερομθνία γζννθςθσ(2):
Σόποσ Γζννθςθσ:
Αρικμόσ Δελτίου
Σαυτότθτασ:
Σόποσ
Κατοικίασ:
Αρ. Σθλεομοιοτφπου
(Fax):

Σθλ:
Οδόσ:

Αρικ
:

ΣΚ:

Δ/νςθ Ηλεκτρ.
Σαχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3, που προβλζπονται από τθσ διατάξεισ τθσ
παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι:
α) βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ είμαι αρμόδιοσ τεχνικόσ επιςτιμονασ
β) ζλαβα γνϊςθ του αντικειμζνου τθσ Πρόςκλθςθσ,
γ) αποδζχομαι ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ που αναλφονται ςτθν Πρόςκλθςθ,
δ) μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ μου δεν ζχω καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ
δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν παραγρ. 1 του άρκρου 73
του Ν. 4412/2016,
ε) θ ατομικι επιχείρθςι μου / εταιρεία δεν τελεί ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ
τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 καταςτάςεισ,
ςτ) είμαι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ.
η) είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο
(4)
Ημερομθνία:

/2019
Ο – Η Δθλ.
(Τπογραφι)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Τπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που
απευκφνεται θ αίτθςθ.
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.
(3) «Όποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με
ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν.
Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον
περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ
μζχρι 10 ετϊν.
(4) ε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται
από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.

