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Κζρκυρα 26/11/2020
Αρ. πρωτ.: ΔΣΤ/5854/ Φ. 36-20/ΚΕΡ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Σαχ. Δ/νςη
Πληρ.
Σηλζφωνο
E-mail

: Ι. Θεοτόκη 72, 49132
: M. Θεριανόσ
: 26610 87661
: dty@ionio.gr

Προσ: 1. ΒΡΑΔΗ ΠΤΡΙΔΩΝ
spirosvradis@yahoo.com
2. ΜΕΡΙΑΝΟ ΠΤΡΙΔΩΝ
merianosjs@gmail.com
3. ΔΕΛΛΗ ΧΡΗΣΟ
dellis_at@yahoo.gr
4. Κάθε ενδιαφερόμενο
Δθμοςίευςθ ςτον ιςτότοπο Ι.Π. με μζριμνα τθσ ΔΣΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Για την ανάθεςη του ζργου «Εργαςίεσ επιςκευήσ και ςυντήρηςησ ηλεκτρολογικήσ
εγκατάςταςησ φωτιςμοφ αυλείου χϊρου πρϊην ΨΝΚ.»
Α. Πληροφοριακά ςτοιχεία
Ανακζτουςα Αρχι:
Διαγωνιςτικι
Διαδικαςία
Τπθρεςίασ:
Σίτλοσ Τπθρεςίασ:

Ιόνιο Πανεπιςτιμιο
Ανάκεςθσ Απευκείασ Ανάκεςθ
«Εργαςίεσ επιςκευήσ και ςυντήρηςησ ηλεκτρολογικήσ
εγκατάςταςησ φωτιςμοφ αυλείου χϊρου πρϊην ΨΝΚ.»

CPV:
υνολικι Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ
Χρθματοδότθςθ:

Κριτιριο επιλογισ του αναδόχου
(=κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ):

45310000-3 «Εργαςίεσ θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων»

2.000 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ
Κωδικόσ 2020Ε54600005 «Επιςκευι, Διαρρφκμιςθ &
υντιρθςθ Κτιριακϊν Τποδομϊν και Εγκαταςτάςεων
Ιονίου Πανεπιςτθμίου» του Προγράμματοσ Δθμοςίων
Επενδφςεων.
Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ
προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι)

Καταλθκτικι προθεςμία κατάθεςησ των
προςφορϊν:
2-12-2020 και ϊρα 15:00
Σόποσ
και
προςφορϊν:

τρόποσ

κατάκεςθσ Κατάκεςθ ςτο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ι.Π.
Ι. Θεοτόκθ 72, 49132 Κζρκυρα, Σθλ: 26610-87646

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Β1. Αντικείμενο παροχήσ υπηρεςιϊν – Προχπολογιςμόσ
Η παροφςα παροχι υπθρεςιϊν αφορά τισ Εργαςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ
θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ φωτιςμοφ αυλείου χϊρου πρϊθν ΨΝΚ
Η ωσ άνω παροχι υπθρεςιϊν κρίνεται απαραίτθτθ διότι ο φωτιςμόσ χριηει ςυντιρθςθσ
και επιςκευισ, ϊςτε να καταςτεί εαςφαλισ θ διζλευςθ του προςωπικοφ και των
φοιτθτϊν κατά τισ εςπερινζσ και νυχτερινζσ ϊρεσ.
Προκειμζνου να είναι τεχνικά δυνατι θ απρόςκοπτθ και αςφαλισ λειτουργία του
θλεκτρολογικοφ δικτφου τθσ θλεκτρικισ υπαίκριασ εγκατάςταςθσ, του ΠΨΝ, απαιτείται θ
διενζργεια των κάτωκι εργαςιϊν και επεμβάςεων επί του υπάρχοντοσ δικτφου, κακϊσ
και επιςκευζσ-ςυντθριςεισ, ωσ περιγράφονται αναλυτικά κατωτζρω:
Α. υντιρθςθ ενόσ (1) προβολζα led 150W, ςτο εξωτερικό τοίχο του κτθρίου Ιπποκράτθσ
Β. Ηλεκτρικζσ εργαςίεσ επιςκευισ τεςςάρων (4) προβολζων, ςτο εξωτερικό τοίχο του
κτθρίου Αρεταίοσ, τοποκζτθςι τουσ με φορά προσ τθν πλατεία και εγκατάςταςθ
λαμπτιρων LED 150W ο κάκε ζνασ.
Γ. φνδεςθ των ωσ άνω προβολζων με τουσ υπάρχοντεσ πίνακεσ των αντίςτοιχων κτιρίων
Δ. Αποςφνδεςθ των υπαρχόντων επιτοίχιων φωτιςτικϊν ςωμάτων από τον πίνακα του
εξωτερικοφ χϊρου (θ χριςθ του οποίου δεν είναι αποκλειςτικά του Ι.Π.), διότι θ
υπάρχουςα γραμμι δεν λειτουργεί και ςφνδεςθ αυτϊν, ςτουσ πίνακεσ των κτθρίων
Ιπποκράτθ, Αςκλθπιό και Αρεταίο, με νζεσ αςφάλειεσ και χρονοδιακόπτεσ.
Η προχπολογιηόμενθ δαπάνθ για τισ ανωτζρω θλεκτρικζσ εργαςίεσ επιςκευισ –
ςυντιρθςθσ τθσ θλεκτρικισ εγκατάςταςθσ του εξωτερικοφ χϊρου του ΠΨΝ,
ςυμπεριλαμβανομζνου του θλεκτρολογικοφ εξοπλιςμοφ ανζρχεται ςτο ποςό των 2.000 €
(ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%).
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. Επίςθσ να εγγυάται τθν καλι λειτουργία των καινοφργιων ανταλλακτικϊν
για ζνα ζτοσ.
Β2. Αξιολόγηςη προςφορϊν.
Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει από τθν Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν.
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.
Όλεσ οι τροποποιιςεισ και προςκικεσ που κα πραγματοποιθκοφν ςτισ ανωτζρω
υφιςτάμενεσ θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ, πρζπει να υλοποιθκοφν με βάςθ τισ απαιτιςεισ
του Ελλθνικοφ Προτφπου ΕΛΟΣ HD 384, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Τ.Α. υπ’ αρικ.
Φ.7.5/1816/88/2004 (ΦΕΚ 470 Β’). Είναι επίςθσ ςε ιςχφ και πρζπει να εφαρμόηονται ο
Ν.4483/1965 (ΦΕΚ 118 Α’) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα, θ Κ.Τ.Α. υπ’ αρικ. ΦΑ’

50/12081/642/2006 (ΦΕΚ 1222 Β’) και θ Τ.Α. υπ’ αρικ. 999/2007 (ΦΕΚ 57 Β’) και το Π.Δ.
108/2013 (ΦΕΚ 141 Α’) «Κακοριςμόσ ειδικοτιτων και βακμίδων επαγγελματικϊν
προςόντων για τθν επαγγελματικι δραςτθριότθτα τθσ εκτζλεςθσ, ςυντιρθςθσ, επιςκευισ
και λειτουργίασ θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων και προχποκζςεισ για τθν άςκθςθ τθσ
δραςτθριότθτασ αυτισ από φυςικά πρόςωπα».
Για τθν επιτζλεςθ του ανωτζρω ζργου, ο διενεργϊν τισ θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ οφείλει
να διακζτει αντίςτοιχθ άδεια ι βεβαίωςθ αναγγελίασ και να εκτελεί τισ αντίςτοιχεσ
εργαςίεσ με τρόπο ϊςτε οι θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ να παρζχουν το απαιτοφμενο
επίπεδο αςφάλειασ και ποιότθτασ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τθσ υ.α.
3046/304/1989 «Κτιριοδομικόσ Κανονιςμόσ» (Δϋ 59). Ενδεικτικά:
1. Για όλεσ τισ ειδικότθτεσ θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων: τθν Οδθγία 2006/95/ΕΚ
«Εξοπλιςμόσ χαμθλισ τάςθσ», το Ελλθνικό Πρότυπο ΕΛΟΣ HD 384 «Απαιτιςεισ για
θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ» και τον Κανονιςμό Εςωτερικϊν Ηλεκτρικϊν Εγκαταςτάςεων
(Κ.Ε.Η.Ε.) (μόνο για τισ περιπτϊςεισ που ο Κανονιςμόσ ζχει εφαρμογι).
2. Για τθν Αϋ Ειδικότθτα: τθν υ.α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 «Αντικατάςταςθ του
ιςχφοντοσ Κανονιςμοφ Εςωτερικϊν Ηλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων (Κ.Ε.Η.Ε.) με το Πρότυπο
ΕΛΟΣ HD 384 και άλλεσ ςχετικζσ διατάξεισ» (Βϋ 470), τθν κ.υ.α. Φ.Αϋ
50/12081/642/26.7.2006 «Θζματα αςφάλειασ των Εςωτερικϊν Ηλεκτρικϊν
Εγκαταςτάςεων (Ε.Η.Ε.) Κακιζρωςθ υποχρζωςθσ εγκατάςταςθσ διατάξεων διαφορετικοφ
ρεφματοσ και καταςκευισ κεμελιακισ γείωςθσ» (Βϋ 1222), τθν υ.α.
Φ.50/503/168/19.4.2011 «Σροποποίθςθ τθσ υπ. αρικμ. 115239/ 25702/ 3627 τθσ 21 Δεκ.
1965/11 Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Βϋ 8) απόφαςθσ του Τπουργοφ Βιομθχανίασ «Περί ερμθνείασ των
διατάξεων του Νόμου 4483/1965» (Βϋ 844) και τον ν. 4483/ 1965 «Περί καταργιςεωσ του
υποχρεωτικοφ Κρατικοφ Ελζγχου των εςωτερικϊν θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων και άλλων
τινϊν διατάξεων» (Αϋ 118), όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν διενεργείται ζλεγχοσ και ςυντάςςεται, εντόσ ενόσ
(1) μθνόσ, από τον αδειοφχο ι από πρόςωπο που ζχει το δικαίωμα αυτό, υπεφκυνθ
διλωςθ καλισ εκτζλεςθσ, το περιεχόμενο τθσ οποίασ ορίηεται ςτο Παράρτθμα Γ του Π.Δ.
108/2013, θ οποία παραδίδεται ςτον ιδιοκτιτθ τθσ εγκατάςταςθσ και καταχωρείται,
ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 3982/2011 και του άρκρου 2
του ν. 4483/1965, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
Ο θλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ που αντικακίςταται κα διαχειρίηεται ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ περιβαλλοντικζσ διατάξεισ ωσ Α.Η.Η.Ε. και κα παραδίδεται ςε
αδειοδοτθμζνουσ φορείσ διαχείριςθσ.
Γ. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
1.Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται
ςτενά με τθν ανακζτουςα αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε
παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ
2.Ο ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ τθσ τιρθςθσ τθσ ιςχφουςασ
νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των
υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ. ε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που
προκλθκεί ςε τρίτουσ, υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ.
3.ε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον ανάδοχο, ο
οποίοσ υποχρεοφται μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα
περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να
προςκομίςει ςτθν Τπθρεςία, τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.

4.Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ από τον ανάδοχο ςε οποιοδιποτε τρίτο των υποχρεϊςεων
και δικαιωμάτων που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ μεταξφ αυτοφ και τθσ ανακζτουςασ
αρχισ.
Δ. ΟΡΟΙ ΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
1.Οι προςφορζσ κα πρζπει να ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, διαφορετικά κα
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
2.Επιπλζον θ προςφορά κα πρζπει να είναι υπογεγραμμζνθ αρμοδίωσ.
3.Οι προςφορζσ γίνονται δεκτζσ μόνο ςε Ευρϊ. Προςφορζσ ςε οποιαδιποτε άλλο
νόμιςμα εκτόσ από το ευρϊ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
4.Εναλλακτικζσ Προςφορζσ δεν επιτρζπονται. ε περίπτωςθ υποβολισ τουσ
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
5.Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και ςε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ.
6.Προςφορζσ που κα υποβλθκοφν ι περιζλκουν ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε
τρόπο εκπρόκεςμα, δε κα αξιολογθκοφν.
7.Όλεσ οι εμπρόκεςμεσ προςφορζσ κα αξιολογθκοφν από τθ Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν.
8.Η ςφμβαςθ κα ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.
9.Η ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από
οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι), δθλ. ςτον υποψιφιο
που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι και το προςφερόμενο είδοσ κα καλφπτει τισ ωσ
άνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ.
10.Οι κρατιςεισ υπζρ τρίτων βαραίνουν τον ανάδοχο, ο δε ΦΠΑ κα επιβαρφνει το Δθμόςιο,
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
11.Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει με τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν
(αςφαλιςτικι και φορολογικι ενθμερότθτα).
12.Αρμόδια για τθν επίλυςθ οποιαςδιποτε διαφοράσ που απορρζει από τθν παροφςα ι
από τθν ςφμβαςθ που κα ςυνταχκεί ςε εκτζλεςθ αυτισ, είναι τα δικαςτιρια του Νομοφ
Κζρκυρασ.
Ε. 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.

Ες. Διαν:
-Αντιπρφτανθσ Διοικθτικϊν Τποκζςεων
& Προγραμματιςμοφ Ι.Π.

Η Αναπληρϊτρια Προϊςταμζνου
τησ Δ/νςησ Σεχνικϊν Τπηρεςιϊν
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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 αριθμ. πρωτ. ΔΣΤ/ 5854/φ.36-20/ΚΕΡ/26-11-20 Πρόςκληςησ υποβολήσ
προςφορϊν, προςφζρω για τισ: «Εργαςίεσ επιςκευήσ και ςυντήρηςησ ηλεκτρολογικήσ
εγκατάςταςησ φωτιςμοφ αυλείου χϊρου πρϊην ΨΝΚ.»
Σιμή Προςφοράσ
€ (ςυμπ/νου
ΦΠΑ)

Α/Α

ΕΙΔΟ

1

Εργαςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ θλεκτρολογικισ
εγκατάςταςθσ φωτιςμοφ αυλείου χϊρου πρϊθν ΨΝΚ.»

φνολο

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.
Σαχυδρομείο
υ
(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
Ημερομθνία:

/2020
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.

