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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ) 

 

Κιλκίς, Τρίτη 01 Δεκεμβρίου 2020 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5130 

 
Ταχ. Δ/νση: 1

ο
χλμ. Κιλκίς - Ξηρόβρυσης 

Ταχ. Κώδικας: 61100 
Πληροφορίες: Γιοβανούδης Χρήστος, Παραγιός Ιωάννης                                                 ΠΡΟΣ 
Τηλέφωνο: 2341029330                                                                                    Κάθε ενδιαφερόμενο 
Fax: 2341029320                                                                                      Οικονομικό Φορέα 
Site: www.deyak.gr 
E-mail: info@deyak.gr  

 

                                  

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2, περ. γ’ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016) για το έργο με τίτλο: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ», Προϋπολογισμού 39.999,61 € (πλέον Φ.Π.Α.24 %). 

 

Αναθέτουσα Αρχή 
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς (Δ.Ε.Υ.Α. 
ΚΙΛΚΙΣ) 

Είδος Διαγωνιστικής διαδικασίας 
Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. 2 περ. γ ́ 
του άρθρου 32 του ν. 4412/2016) 

Αντικείμενο Σύμβασης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ» 

Αριθμός Πρόσκλησης 1/01-12-2020 

Κωδικός CPV 
Σχετικό CPV: 45233222-1 (Κατασκευαστικές εργασίες για έργα 
οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης). 

Κωδικός Χρηματοδότησης 11.02.02.03 

Κριτήριο Ανάθεσης 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
της τιμής (χαμηλότερη τιμή) 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 
Έως του ποσού των τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων 
ενενήντα εννέα ΕΥΡΩ και εξήντα ένα ΛΕΠΤΩΝ (39.999.61 €) 
άνευ Φ.Π.Α (24%). 

Τόπος κατάθεσης των προσφορών 
και διενέργειας του διαγωνισμού 

Γραφεία της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ: 1ο χλμ Κιλκίς - Ξηρόβρυσης 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών 

11/12/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. 

Διάρκεια ισχύος προσφορών 

Σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4412/2016 (ισχύει και στο 
ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ βάσει του άρθρου 315) ορίζεται ίσο προς έξι (6) μήνες 
μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής των προσφορών. 

Διάρκεια Σύμβασης 
Η σύμβαση θα ισχύει για οκτώ (8) μήνες αρχίζοντας από την 
ημερομηνία υπογραφής της. 
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Η Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς έχοντας υπ’ όψη : 

 Την έκθεση πρωτογενούς αιτήματος με αριθμό πρωτοκόλλου 2430/19-06-2020 (ΑΔΑΜ: 

20REQ006932596 2020-06-26). 

 Την με  αριθμό 139/26-06-2020 Έκθεση ανάληψη δαπάνης με ΑΔΑ: Ρ4Ξ6ΟΛΚ8-Λ6Τ, με την   

οποία εγκρίθηκε η δαπάνη από την Οικονομική υπηρεσία της ΔΕΥΑ Κιλκίς, (ΑΔΑΜ: 

20REQ006933701 2020-06-26). 

 Την με αριθμό 12-121/30-06-2020 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: ΩΜ1ΧΟΛΚ8-

ΩΔΛ & ΑΔΑΜ: 20REQ007262381 2020-09-04) με θέμα “Έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων 

διαγωνισμού με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020», Προϋπολογισμού 

39.999,61 € (πλέον ΦΠΑ)”. 

 Το πρόχειρο διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2020 με ώρα λήξης 

προσφορών τις 10:00 π.μ. 

 Το Πρακτικό της Ε.Δ. με το οποίο προέκυπτε ότι όλες οι προσφορές που κατατέθηκαν στο 

διαγωνισμό ήταν μη αποδεκτές. 

 Την με αριθμό 15-186/29-09-2020 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ (ΑΔΑ: Ω2ΨΥΟΛΚ8-

ΝΛ8) με θέμα “Λήψη απόφασης επί της διαδικασίας του συνοπτικού άγονου διαγωνισμού του 

έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ», Προϋπολογισμού 39.999,61 € (πλέον ΦΠΑ)”. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα. 

Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 

που πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού (ΑΔΑ: ΩΜ1ΧΟΛΚ8-ΩΔΛ & ΑΔΑΜ: 

20REQ007262381 2020-09-04), να υποβάλει έγγραφη προσφορά, στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, 

όπου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ».   

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η αποκατάσταση ασφάλτου σε τομές που έχουν 
πραγματοποιηθεί από επεμβάσεις της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ στο σύνολο του δήμου Κιλκίς, είτε σε εντός 
είτε σε εκτός σχεδίου περιοχές. 
Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν για την πλήρη επαναφορά ενός 
τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφάλτου είναι: 
1. Ευθύγραμμη και συνεχή τομή σε οποιουδήποτε πάχους και τύπου ασφαλτοσκυρόδεμα ή 
άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση ασφαλτοκόπτη με μηχανικό τροχό. 
2.  Εκσκαφή της προς αποκατάσταση επιφανείας με τα χέρια ή με μηχανικά μέσα. 
3.  Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά όλων των προϊόντων εκσκαφής σε τόπο που θα υποδειχθεί 
από την υπηρεσία σε οποιαδήποτε απόσταση. 
4.  Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά στρώσεις 
πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον. 
5.   Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
6.  Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm   
7.  Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου 
πάχους έως 50 mm. 
8. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση  εφαρμογής διπλής 
ασφαλτικής στρώσης   
Όλες οι εργασίες καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τις υπάρχουσες 
προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη και  ορίζονται από το ισχύουσα 
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νομοθεσία κατά την περίοδο κατασκευής του έργου και θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
ασφαλείας του έργου όπως  προβλέπονται από τη νομοθεσία. 
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 8 (οκτώ) μήνες. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της 
σύμβασης θα καθορίζεται στο συμφωνητικό έγγραφο. 
 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 39.999,61 € (χωρίς ΦΠΑ 24%). 
. 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:       11/12/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 
π.μ 
 
Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος 
εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά 
Μητρώα στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΪΑ. Πιο συγκεκριμένα για τις επιχειρήσεις που είναι εγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.ΕΠ στην/στις κατηγορία/ες ΟΔΟΠΟΙΪΑ στην Α1 τάξη και άνω ή Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα 
Νομαρχιακά Μητρώα 
- Εργοδηγοί πτυχιούχοι μέσων Τεχνικών Σχολών με εννεαετή και άνω πείρα 
- Αδειούχοι επιχειρηματίες με εννεαετή και άνω πείρα 
- Εμπειροτέχνες με ενδεκαετή και άνω πείρα 
- Υπομηχανικοί, πτυχιούχοι ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ μετά τριετία από λήψη πτυχίου. 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης  
                      Τ.Υ. της ΔΕΥΑΚ 

 
 

 
              Παραγιός Ιωάννης 

             Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ (€) ΟΛΙΚΗ (€) 

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ - ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 

1 
Αποκατάσταση 
τομών ασφαλτικών 
οδοστρωμάτων  

ΑΡΘΡΟ 
ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 

1 
ΟΔΟ 4521Β:100% m

2
 1.965,10  15,00   29.476,50      

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α  29.476,50     29.476,50    

    
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)  5.305,77    

    
ΣΥΝΟΛΟ 1  34.782,27    

    
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)  5.217,34    

    
ΣΥΝΟΛΟ 2  39.999,61    

    
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ   

    
ΣΥΝΟΛΟ 3  39.999,61    

    
Φ.Π.Α. (24%)    9.599,91    

    
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  49.599,52    

 
 
ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 1:  Αποκατάσταση τομών ασφαλτικών οδοστρωμάτων Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 
4521Β: 100% 
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Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού οδοστρώματος σε 
τομές που έχουν πραγματοποιηθεί από επεμβάσεις της ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου 
Κιλκίς, οπουδήποτε (είτε σε εντός είτε σε εκτός σχεδίου περιοχές), ήτοι: 
1. Ευθύγραμμη και συνεχή τομή σε οποιουδήποτε πάχους και τύπου ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο ή οπλισμένο 
σκυρόδεμα με χρήση ασφαλτοκόπτη με μηχανικό τροχό. 
2.  Εκσκαφή της προς αποκατάσταση επιφανείας με τα χέρια ή με μηχανικά μέσα. 
3.  Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά όλων των προϊόντων εκσκαφής σε τόπο που θα υποδειχθεί από την 
υπηρεσία σε οποιαδήποτε απόσταση. 
4.  Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 cm 
και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον. 
5.   Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης. 
6.  Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, 
συμπυκνωμένου πάχους 50 mm   
7.  Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συνολικού 
πάχους ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους έως 50 mm. 
8. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση  εφαρμογής διπλής ασφαλτικής στρώσης   
 
Σε όλες τις περιπτώσεις περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας επί τόπου των έργων όλων των απαιτούμενων 
υλικών (άσφαλτος, αδρανή υλικά, κ.λ.π.), με τη σταλία αυτοκινήτου και τη μεταφορά των αδρανών υλικών και του 
ασφαλτομίγματος στη θέση ενσωμάτωσης και διάστρωσης στον τόπο των έργων, η εργατική δαπάνη και η δαπάνη 
απασχόλησης του απαιτουμένου μηχανικού εξοπλισμού. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος.    
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δέκα πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικά):  15,00 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ. Υ. 
Δ.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ 

 

 

ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

 

ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

MSc ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1

ο
 χιλιόμετρο Κιλκίς - Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς   

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 FAX: 23410 29320  
Email: info@deyak.gr  Ιστοσελίδα: www.deyak.gr 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ». 

Του/Της: 

Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.:   

Επάγγελμα: 

Διεύθυνση έδρας: 

Τηλέφωνο: Κινητό:   

Fax: e-mail:   

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ 
(€) 

ΟΛΙΚΗ (€) 

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ - ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 

1 

Αποκατάσταση 
τομών 
ασφαλτικών 
οδοστρωμάτων  

ΑΡΘΡΟ 
ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΟΣ 

1 
ΟΔΟ 4521Β:100% m

2
 1.965,10      

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α   
 

    
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%) 

 

    
ΣΥΝΟΛΟ 1 

 

    
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 

 

    
ΣΥΝΟΛΟ 2 

 

    
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0,00 

    
ΣΥΝΟΛΟ 3 

 

    

Φ.Π.Α. (24%)  

    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

Παρέχω  τη συγκατάθεσή μου ειδικώς και ελευθέρως σύμφωνα με το. Ε.Κ 2016/679 για την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων, τη συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο, επεξεργασία και 

ανάρτηση στο Διαδίκτυο, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, κτλ. σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

των προσωπικών δεδομένων μου τα οποία δηλώνονται με την παρούσα δήλωση, προκειμένου να 

προβείτε στην διαδικασία ανάθεσης του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ». Έχω 

δικαίωμα να ανακαλέσω οποτεδήποτε την συγκατάθεσή μου χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της 

επεξεργασίας  που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της. 

 

 

Τόπος: ………………………….  Ο προσφέρων 

Ημερομηνία: ………………………….. 

 

 

 

 

 

(υπογραφή - σφραγίδα) 
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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)

:  

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):  

 
1) έλαβα πλήρη γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης τις οποίες αποδέχομαι ανεπιφύλακτα 
2) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μου από διαγωνισμούς/αναθέσεις και δεν έχω υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα 
κατά την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας 
3) δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κύριας και 
επικουρικής ή  έχω προβεί σε διακανονισμό για την καταβολή τους. (Καταγραφή  των  φορέων κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης προς τους οποίους ο ανάδοχος υποχρεούται  καταβολή εισφορών) 
4) έχω εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις κατά την ημέρα ανάθεσης της προμήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της χώρας εγκατάστασης μου ή του ελληνικού δικαίου 
5) είμαι εγγεγραμμένος σ΄ ένα από τα επαγγελματικά, εμπορικά μητρώα, συλλόγους που τηρούνται στο κράτος-μέλος 
εγκατάστασής μου, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI του προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016 
6) δηλώνω ότι δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 
7) κατέχω τα προσόντα που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης  
8) αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που θα ζητηθούν 
για την πληρωμή του χρηματικού εντάλματος  

 

Ημερομηνία:   

 

                Ο/Η – ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ 

 

 

(Υπογραφή) 

 


