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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ  

ΣΡΙΩΝ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΜΟΝΟΠΑΣΙΩΝ ΣΟ ΟΡΟ ΟΙΣΗ  

 

Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο ζηα πιαίζηα ηεο ππ’ αξηζ. 1499/20-05-2014 

Πξφζθιεζεο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην Υξεκαηνδνηηθφ Πξφγξακκα 

«ΦΤΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 2014» (Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 1 «ΣΗΡΙΞΗ ΦΟΡΔΩΝ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ») θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα αθφινπζα 

φπσο απηά ηζρχνπλ: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2741/99, άξζξν 8 «Πεξί Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ» (ΦΔΚ 199/Α). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/95 (ΦΔΚ 247/Α) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ θαη Διέγρνπ 

ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο». 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 (ΦΔΚ 19/Α) «Πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα & 

ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ». 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3863/2010 (ΦΔΚ 115/Α) «Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο 

δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο». 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο 

ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 

ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ». 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ 150/Α) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ». 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 346/98 (ΦΔΚ 230/Α), άξζξν 35 παξ.1 θαη άξζξν 36 πνπ 

δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α). 

8. Σελ ΠΟΛ 1056/05 κε αξ. πξση. 103801/208/0015/31-03-2005 Τπ. Οηθνλνκηθψλ θαη ηελ 

13984/ΔΤ/2810/21-01-2005 «Πεξί εθαξκνγήο λέσλ ζπληειεζηψλ ηνπ Φ.Π.Α.». 

9. Σνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο 

Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο (ΦΔΚ 78/Β/2004). 

10. Σνλ Καλνληζκφ Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο 

(ΦΔΚ 1926/Β/2004). 

11. Σνλ Καλνληζκφ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ, γηα ηελ αλάζεζε θαη ζχλαςε ζπκβάζεσλ 

πξνκεζεηψλ κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο 

(ΦΔΚ 1890/Β/2004). 

12. Σελ ππ’ αξηζ. 78.9/2014 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ κε ηελ νπνία 

εγθξίλεηαη ε έληαμε ησλ έξγσλ ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ 

ζην ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα «Φπζηθφ Πεξηβάιινλ 2014». 

13. Tν ππ’ αξ. 93/03-11-2014 Πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα 

Λνπηξά Τπάηεο, 28-11-2014 

Αξ. Πξση.: 551 
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ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ ζήκαλζεο θαη ζπληήξεζεο ηξηψλ πθηζηάκελσλ κνλνπαηηψλ ζην 

φξνο Οίηε θαη κε ην νπνίν νξίδνληαη νη Δπηηξνπέο Γηελέξγεηαο θαη Παξαθνινχζεζεο-

Παξαιαβήο. 

 

θαιεί θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, ζπλεηαηξηζκνχο ή ελψζεηο πνπ 

ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, κε πξνεγνχκελε ζρεηηθή εκπεηξία θαη θαηάιιειεο ηερληθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο ζηελ παξνρή παξφκνησλ ππεξεζηψλ, λα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ 

ζπλνδεπφκελν απφ νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηε ζήκαλζε θαη 

ζπληήξεζε ησλ θάησζη ηξηψλ πθηζηάκελσλ κνλνπαηηψλ ζην φξνο Οίηε:  

 Τπάηε – Ρνδνθάινο – Ακαιηφβξπζε – Πεξδηθφβξπζε – Καηαθχγην Οίηεο: 8 ρικ. 

 Τπάηε – θαηαξξάθηεο Κξεκαζηφο – Τπάηε (Σν κνλνπάηη ησλ Φαξκαθίδσλ): 2,4 ρικ. 

 .. Αζσπνχ - αξραία Ηξάθιεηα (Σξαρίλα) (Σν κνλνπάηη ησλ ηδεξνδξνκηθψλ): 4,5 ρικ.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ππεξεζίεο πνπ δεηνχληαη αθνξνχλ ηα εμήο: 

 Σε δηαθξηηηθή ζεκαηνδφηεζε κε ηνπνζέηεζε ρξψκαηνο (ρξψκα δηαγξάκκηζεο νδψλ) θαη 

κηθξψλ πηλαθίδσλ ζήκαλζεο απφ αινπκίλην ζε θαηάιιειεο ζέζεηο θαη αλά ηαθηά 

δηαζηήκαηα θαηά κήθνο ησλ κνλνπαηηψλ.  

 Σελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ θαηεχζπλζεο απφ αινπκίλην ζηηο δηαζηαπξψζεηο ησλ 

κνλνπαηηψλ, ηνπνζεηεκέλεο ζε κεηαιιηθά ζηεξίγκαηα.   

 Σε ζπληήξεζε θαη βειηίσζε πθηζηάκελσλ πηλαθίδσλ ππνδνρήο-εηζφδνπ κε πξνζζήθε 

ραξηψλ, θεηκέλσλ θαη θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ 

 Σε δηακφξθσζε ηνπ πθηζηάκελνπ θαηαζηξψκαηνο ησλ κνλνπαηηψλ κε απνκάθξπλζε 

πεζκέλσλ θνξκψλ-πεηξψλ, ηζάπηζκα θαη κεξηθή απνθιάδσζε ζακλψδνπο βιάζηεζεο φπνπ 

απηφ απαηηείηαη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δηάζρηζεο ηνπ κνλνπαηηνχ 

 Σελ θαηαζθεπή ζθαινπαηηψλ ζε πεξηνρέο κε απφηνκεο θιίζεηο ή βξαρψδεηο επηθάλεηεο 

 Σελ αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ μχιηλσλ ππνζηεξηγκάησλ κε θαηλνχξηα φπνπ απηφ 

απαηηείηαη γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ ππεδάθνπο 

 Σελ θαηαζθεπή κηθξνχ μχιηλνπ γεθπξηνχ   

 Σελ ηνπνζέηεζε θξίθσλ θαη ζπξκαηφζρνηλσλ ζε δχζβαηα ζεκεία 

 

Σα θαηαζθεπαζηηθά πιηθά φισλ ησλ δεηνχκελσλ πξντφλησλ θαη εξγαζηψλ ηεο παξνχζαο 

πξνθήξπμεο ζα πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά ζηηο αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο ηνπ βνπλνχ (π.ρ. 

έληνλε ρηνλφπησζε, έληνλε ειηαθή αθηηλνβνιία). Η πξνκήζεηα φισλ ησλ πιηθψλ θαη ησλ 

αλαιψζηκσλ, θαζψο θαη φιεο νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ κέζσλ θαη ησλ 

εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απξφζθνπηε πινπνίεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζα 

βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

ε φιεο ηηο πηλαθίδεο, εθηφο ησλ άιισλ αλαθνξψλ θαη ινγνηχπσλ, ζα ππάξρεη αλαθνξά ζηελ 

πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ζπλνδεπφκελε απφ ην ζρεηηθφ ινγφηππν. 

Οη ππνςήθηνη ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο.  

Αλαιπηηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ παξαπάλσ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζην Παξάξηεκα Ι. 

 

1. Απαιηούμενα δικαιολογηηικά (επί ποινή αποκλειζμού) 

 Αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ (βι. Παξάξηεκα ΙΙ), 

 Τπεχζπλε δήισζε (ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα ζην ηέινο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο)  πεξί 

πιήξνπο απνδνρήο θαη ζπκκφξθσζεο κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο γηα 

ηελ νπνία είλαη ελήκεξνο  
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 Πεξηγξαθή πξφζθαησλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, πνπ νινθιεξψζεθαλ επηηπρψο απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα θαη ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

  

2. Προηεινόμενο τρονοδιάγραμμα  
Η δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ππφ αλάζεζε ππεξεζηψλ νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

κε ηνλ Αλάδνρν κέρξη ηηο 30-11-2015. 

 

3. Προϋπολογιζμός  

Η πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε είλαη πέληε ρηιηάδεο επξψ (5.000,00 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Π.Α. θαη φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ. 

 

4. Σρόπος πληρωμής  

Η ακνηβή ζα θαηαβιεζεί εθάπαμ κεηά ηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ θαη ζχκθσλα κε ηε ξνή 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Πξάζηλν Σακείν, µε ηε κνξθή επηηαγήο ε νπνία ζα εθδνζεί ζην 

φλνκα/επσλπκία ηνπ Αλάδνρνπ βάζεη ησλ πξνζθνκηζζέλησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ 

(ηηκνιφγην, αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα, θ.ι.π.).  

 

5. Κριηήριο καηακύρωζης  

Η επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ 

ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο με κριηήριο ηην οικονομικόηερη προζθορά. 

 

6. Γιαδικαζία ζσμμεηοτής  

Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβάιινληαη απηνπξνζψπσο ή ζα απνζηέιινληαη 

ηαρπδξνκηθψο κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηα γξαθεία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ζηε δηεχζπλζε: 

Λνπηξά Τπάηεο, Ν. Φζηψηηδαο, Σ.Κ. 35016, μέτρι και ηις 8 Γεκεμβρίοσ 2014 ημέρα Γεσηέρα 

και ώρα 13:00 μ.μ. (Πιεξνθνξίεο: θα. Δπαγγειία Γφληα, Σειέθσλν Δπηθνηλσλίαο/Φαμ: 

22310-59007, e-mail: oiti@otenet.gr). Οη πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ πην πάλσ 

εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο θαη δελ παξαιακβάλνληαη νχηε αμηνινγνχληαη, αιιά 

επηζηξέθνληαη. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη απνδεθηή θακία ππνβνιή 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ή δηεπθξηληζηηθψλ ζηνηρείσλ, εθηφο εθείλσλ πνπ ηπρφλ δεηεζνχλ απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ 

γίλνληαη δεθηέο, θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ 

ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ηεο πξφζθιεζεο. 

Η παξνχζα Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί γηα δψδεθα (10) εκέξεο 

ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ζηα γξαθεία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ζηα Λνπηξά Τπάηεο Ν. 

Φζηψηηδαο, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο (www.oiti.gr), θαζψο θαη ζηνλ ηζηνρψξν 

ηνπ Φνξέα ζηε ‘’Γη@χγεηα’’. 

Η ηειηθή επηινγή ζα γίλεη χζηεξα απφ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηελ αξκφδηα 

Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο. Η ηήξεζε 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνζηέιινληαη είλαη εκπηζηεπηηθή. 

 

Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

Η Πξφεδξνο 

 

Αλησλία Γαιαλάθε 

 

 

mailto:oiti@otenet.gr
http://www.oiti.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΑΝΑΛΤΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

Α) Μονοπάηι «Τπάηη – Ροδοκάλος – Αμαλιόβρσζη – Περδικόβρσζη – Καηαθύγιο Οίηης» 

 

 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηξηάληα (30) πηλαθίδσλ ζήκαλζεο ζε εκθαλή ζεκεία (ζε 

θνξκνχο δέληξσλ, βξάρνπο ή/θαη ζε κεηαιιηθά ζηεξίγκαηα) θαηά κήθνο ηνπ κνλνπαηηνχ. 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο είλαη: Μηθξέο πηλαθίδεο αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 12 εθ. 

(πιάηνο) Υ 12 εθ. (χςνο) πνπ ζα θέξνπλ ζθίηζν ζρεηηθφ κε ην φλνκα ηνπ κνλνπαηηνχ θαη ζα 

επηβεβαηψλνπλ ηε ζσζηή πνξεία ηνπ κνλνπαηηνχ. Οη πηλαθίδεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε εκθαλή 

ζεκεία (ζε θνξκνχο δέληξσλ, βξάρνπο ή/θαη ζε κεηαιιηθά ζηεξίγκαηα) θαη ζα δηαθξίλνληαη 

απφ θάπνηα απφζηαζε ρσξίο λα γίλνληαη θπξίαξρν ζηνηρείν ζην ρψξν. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε 

ζεκάησλ πάλσ ζε κεηαιιηθά ζηεξίγκαηα, απηά ζα ηνπνζεηνχληαη ζε χςνο 1,00 κ. απφ ηελ 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Ο δνθφο ζηήξημεο ζα είλαη θπθιηθφο, απφ γαιβαληζκέλν ζίδεξν, 

δηακέηξνπ 7 εθ. θαη πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 3 ρηι., θαη ζα θέξεη θαπάθη πξνζηαζίαο απφ πγξαζία. 

Η ζηήξημή ηνπ ζα γίλεη επί ηνπ εδάθνπο κε έκπεμε ρσξίο ρξήζε άνπινπ ζθπξνδέκαηνο.  

Σα ρξψκαηα θαη ηα ζθίηζα ησλ πηλαθίδσλ ζα πξνζδηνξηζηνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

χκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ. Ο ζρεδηαζκφο ησλ πηλαθίδσλ 

βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν θαη ζα νξηζηηθνπνηείηαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο 

Αλαζέηνπζαο  Αξρήο. 

 

 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δχν (2) πηλαθίδσλ θαηεχζπλζεο ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο πνπ ζα 

θαηεπζχλνπλ ηνλ επηζθέπηε ζην κνλνπάηη. 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο είλαη: Πηλαθίδεο θαηεχζπλζεο, ζπλνιηθνχ χςνπο 2,30 κ., 

απνηεινχκελεο απφ κία επηθάλεηα αινπκηλίνπ θαη έλα δνθφ ζηήξημεο. Η αλψηεξε επηθάλεηα 

αινπκηλίνπ ζα είλαη δηαζηάζεσλ 35 εθ. (πιάηνο) Υ 15 εθ. (χςνο) θαη ζα απεηθνλίδεη κε βέινο 

θαηεχζπλζεο πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε ηνπ κνλνπαηηνχ, κε θείκελν ζηελ ειιεληθή θαη 

αγγιηθή γιψζζα, θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα ζήκαηα (π.ρ. ινγφηππν Πξάζηλνπ Σακείνπ θαη 

Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο). Οη πηλαθίδεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε χςνο 1,80 κ. 

απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Ο δνθφο ζηήξημεο ζα είλαη θπθιηθφο, απφ γαιβαληζκέλν 

ζίδεξν, δηακέηξνπ 7 εθ. θαη πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 3 ρηι., θαη ζα θέξεη θαπάθη πξνζηαζίαο απφ 

πγξαζία. Η ζηήξημε ηνπ ζα γίλεη επί ηνπ εδάθνπο κε εθζθαθή ζε βάζνο 50 εθ. κε ρξήζε 

άνπινπ ζθπξνδέκαηνο. 

Σα ρξψκαηα θαη ην αθξηβέο θείκελν ησλ πηλαθίδσλ ζα πξνζδηνξηζηνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

χκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ. Ο ζρεδηαζκφο ησλ πηλαθίδσλ 

βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν θαη ζα νξηζηηθνπνηείηαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο 

Αλαζέηνπζαο  Αξρήο. 

 

 πληήξεζε θαη βειηίσζε δχν (2) πθηζηάκελσλ πηλαθίδσλ ππνδνρήο-εηζφδνπ κε 

εκπινπηηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο κε ράξηεο, θείκελα θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ. 

 

 

Πεξηιακβάλεηαη ε ζπληήξεζε ησλ μχιηλσλ κεξψλ κε βεξλίθη εκπνηηζκνχ θαη ε πξνζζήθε 
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θεηκέλσλ, ραξηψλ θαη θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ, πνπ ζα δνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν απφ ηνλ Φνξέα 

Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο. Η εθηχπσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο πηλαθίδαο ζα είλαη 

έγρξσκε ςεθηαθή εθηχπσζε, ζε απηνθφιιεην βηλπιίνπ, αλζεθηηθή ζηνλ θαηξφ θαη ηελ 

αθηηλνβνιία UV, κε εγγχεζε αληνρήο ηνπιάρηζηνλ 3 έηε. Σν βηλχιην ζα πξνζθνιιεζεί ζε 

θχιιν plexiglass πάρνπο 10 mm, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ζα ηνπνζεηεζεί πάλσ ζην «γπκλφ» 

πιαίζην ηεο πθηζηάκελεο πηλαθίδαο θαη ζα ζθξαγηζηεί κε ξνιφ ζηεγαλνπνίεζεο γηα λα κε 

πεξλάεη πγξαζία.  Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πηλαθίδσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ 

Αλάδνρν θαη ζα νξηζηηθνπνηείηαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο  Αξρήο. 

 

 Απνκάθξπλζε πεζκέλσλ θνξκψλ θαη πεηξψλ απφ ην κνλνπάηη θαζψο θαη κεξηθή 

απνθιάδσζε ζακλψδνπο βιάζηεζεο φπνπ απηφ απαηηείηαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

δηάζρηζεο ηνπ κνλνπαηηνχ 

Οη αθξηβείο ζέζεηο απνκάθξπλζεο πεζκέλσλ θνξκψλ θαη πεηξψλ ζα πξνζδηνξηζηνχλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο χκβαζεο θαη ζα νξηζηηθνπνηνχληαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο  

Αξρήο. (Βι. Υάξηε 1, ζεκεία 1-5) 
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 Υάρηης 1. Σν κνλνπάηη Τπάηε-Καηαθχγην κε ηα ελδεηθηηθά πξνο ζήκαλζε-ζπληήξεζε ζεκεία.   
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Β) Τπάηη – καηαρράκηης Κρεμαζηός – Τπάηη (Σο μονοπάηι ηων Φαρμακίδων) 

 

 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δέθα (10) πηλαθίδσλ ζήκαλζεο ζε εκθαλή ζεκεία (ζε θνξκνχο 

δέληξσλ, βξάρνπο ή/θαη ζε κεηαιιηθά ζηεξίγκαηα) θαηά κήθνο ηνπ κνλνπαηηνχ. 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο είλαη: Μηθξέο πηλαθίδεο αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 12 εθ. 

(πιάηνο) Υ 12 εθ. (χςνο) πνπ ζα θέξνπλ ζθίηζν ζρεηηθφ κε ην φλνκα ηνπ κνλνπαηηνχ θαη ζα 

επηβεβαηψλνπλ ηε ζσζηή πνξεία ηνπ κνλνπαηηνχ. Οη πηλαθίδεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε εκθαλή 

ζεκεία (ζε θνξκνχο δέληξσλ, βξάρνπο ή/θαη ζε κεηαιιηθά ζηεξίγκαηα) θαη ζα δηαθξίλνληαη 

απφ θάπνηα απφζηαζε ρσξίο λα γίλνληαη θπξίαξρν ζηνηρείν ζην ρψξν. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε 

ζεκάησλ πάλσ ζε κεηαιιηθά ζηεξίγκαηα, απηά ζα ηνπνζεηνχληαη ζε χςνο 1,00 κ. απφ ηελ 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Ο δνθφο ζηήξημεο ζα είλαη θπθιηθφο, απφ γαιβαληζκέλν ζίδεξν, 

δηακέηξνπ 7 εθ. θαη πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 3 ρηι., θαη ζα θέξεη θαπάθη πξνζηαζίαο απφ πγξαζία. 

Η ζηήξημή ηνπ ζα γίλεη επί ηνπ εδάθνπο κε έκπεμε ρσξίο ρξήζε άνπινπ ζθπξνδέκαηνο.  

Σα ρξψκαηα θαη ηα ζθίηζα ησλ πηλαθίδσλ ζα πξνζδηνξηζηνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

χκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ. Ο ζρεδηαζκφο ησλ πηλαθίδσλ 

βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν θαη ζα νξηζηηθνπνηείηαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο 

Αλαζέηνπζαο  Αξρήο. 

 

 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηξηψλ (3) πηλαθίδσλ θαηεχζπλζεο ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο πνπ ζα 

θαηεπζχλνπλ ηνλ επηζθέπηε ζην κνλνπάηη. 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο είλαη: Πηλαθίδεο θαηεχζπλζεο, ζπλνιηθνχ χςνπο 2,30 κ., 

απνηεινχκελεο απφ κία επηθάλεηα αινπκηλίνπ θαη έλα δνθφ ζηήξημεο. Η αλψηεξε επηθάλεηα 

αινπκηλίνπ ζα είλαη δηαζηάζεσλ 35 εθ. (πιάηνο) Υ 15 εθ. (χςνο) θαη ζα απεηθνλίδεη κε βέινο 

θαηεχζπλζεο πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε ηνπ κνλνπαηηνχ, κε θείκελν ζηελ ειιεληθή θαη 

αγγιηθή γιψζζα, θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα ζήκαηα (π.ρ. ινγφηππν Πξάζηλνπ Σακείνπ θαη 

Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο). Οη πηλαθίδεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε χςνο 1,80 κ. 

απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Ο δνθφο ζηήξημεο ζα είλαη θπθιηθφο, απφ γαιβαληζκέλν 

ζίδεξν, δηακέηξνπ 7 εθ. θαη πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 3 ρηι., θαη ζα θέξεη θαπάθη πξνζηαζίαο απφ 

πγξαζία. Η ζηήξημε ηνπ ζα γίλεη επί ηνπ εδάθνπο κε εθζθαθή ζε βάζνο 50 εθ. κε ρξήζε 

άνπινπ ζθπξνδέκαηνο. 

Σα ρξψκαηα θαη ην αθξηβέο θείκελν ησλ πηλαθίδσλ ζα πξνζδηνξηζηνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

χκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ. Ο ζρεδηαζκφο ησλ πηλαθίδσλ 

βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν θαη ζα νξηζηηθνπνηείηαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο 

Αλαζέηνπζαο  Αξρήο. (Βι. Υάξηε 2) 

 

 Απνκάθξπλζε πεζκέλσλ βξάρσλ-πεηξψλ απφ ην κνλνπάηη θαζψο θαη κεξηθή απνθιάδσζε 

ζακλψδνπο βιάζηεζεο φπνπ απηφ απαηηείηαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηάζρηζεο ηνπ 

κνλνπαηηνχ 

Οη αθξηβείο ζέζεηο απνκάθξπλζεο πεζκέλσλ βξάρσλ-πεηξψλ ζα πξνζδηνξηζηνχλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο χκβαζεο θαη ζα νξηζηηθνπνηνχληαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο  

Αξρήο. (Βι. Υάξηε 2, ζεκείν 2)  

 

 Καηαζθεπή ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε (15) ζθαινπαηηψλ ζε πεξηνρή κε απφηνκε θιίζε   
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Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο είλαη: θαινπάηηα θαηαζθεπαζκέλα κε ηελ ζηεξέσζε δπν 

ξάβδσλ ράιπβα (δηακέηξνπ 8 mm) ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 60 cm κέζα ζην έδαθνο. Πάλσ ζηηο 

ξάβδνπο ζα ζηεξεσζνχλ νξηδφληηα έλα ή δχν μχιηλα ππνζηεξίγκαηα (εκπνηηζκέλε μπιεία 

πεχθεο), δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 70 εθ. κήθνο. Σα μχια θαη νη ξάβδνη ζα ζπγθξαηνχληαη κε 

ηζέξθη, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε «ζπλεξγαζία» ησλ πιηθψλ θαη λα αληέρνπλ πεξηζζφηεξν ζην 

ρξφλν. Η δηακφξθσζε ηνπ εδάθνπο πξηλ ηε ηνπνζέηεζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη κε ην ρέξη θαη 

ηε ρξήζε θηηαξηνχ θαη ηζάπαο. (Βι. Υάξηε 2, ζεκείν 3) 

 

 Καηαζθεπή κηαο μπινθαηαζθεπήο ζε βξαρψδε επηθάλεηα  

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο είλαη: Έλα μχιηλν πιαίζην δηαζηάζεσλ 70 εθ. (πιάηνο) X 70 εθ. 

(κήθνο) (απφ εκπνηηζκέλε μπιεία πεχθεο) ζηεξεσκέλν ζε βξαρψδε επηθάλεηα γηα ηελ 

θαηάβαζε πςνκεηξηθήο δηαθνξάο 1 κ. (βι. Υάξηε 2, ζεκείν 6)   

 

 Αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ μχιηλσλ ππνζηεξηγκάησλ κε θαηλνχξηα φπνπ απηά 

απαηηνχληαη γηα ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ ππεδάθνπο 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο είλαη: Ξχιηλα ππνζηεξίγκαηα απφ εκπνηηζκέλν μχιν πεχθεο 

κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 2 κ.. Η ηνπνζέηεζή ηνπο ζα γίλεη ζε ηνπιάρηζηνλ δχν ζεκεία επί ηνπ 

κνλνπαηηνχ. (Βι. Υάξηε 2, ζεκεία 1 & 5) 

 

 Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε κηθξνχ μχιηλνπ γεθπξηνχ   

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ είλαη: Καηάιιεια δηακνξθσκέλνη θνξκνί εκπνηηζκέλεο μπιείαο 

πεχθεο πνπ ζα ζηεξεσζνχλ ζηηο δχν φρζεο κηθξνχ ξέκαηνο κήθνπο 5 κ. θαη πιάηνπο 1 κ. (βι. 

Υάξηε 2, ζεκείν 4) 

 

 Σνπνζέηεζε θξίθσλ θαη ζπξκαηφζρνηλσλ ζε δχζβαηα ζεκεία φπνπ απαηηείηαη 
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Υάρηης 2. Σν κνλνπάηη ησλ Φαξκαθίδσλ κε ηα ελδεηθηηθά πξνο ζήκαλζε-ζπληήξεζε ζεκεία. 

ΑΔΑ: ΩΘ1Ψ46Ψ84Ζ-Θ7Γ



                        ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

                       «ΦΤΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 2014» 

                       ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 1  

                       «ΣΗΡΙΞΗ ΦΟΡΔΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ»  

 

Γ) .. Αζωπού - αρταία Ηράκλεια (Σρατίνα) (Σο μονοπάηι ηων ιδηροδρομικών)  

 

 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δέθα (10) πηλαθίδσλ ζήκαλζεο ζε εκθαλή ζεκεία (ζε θνξκνχο 

δέληξσλ, βξάρνπο ή/θαη ζε κεηαιιηθά ζηεξίγκαηα) θαηά κήθνο ηνπ κνλνπαηηνχ. 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο είλαη: Μηθξέο πηλαθίδεο αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 12 εθ. 

(πιάηνο) Υ 12 εθ. (χςνο) πνπ ζα θέξνπλ ζθίηζν ζρεηηθφ κε ην φλνκα ηνπ κνλνπαηηνχ θαη ζα 

επηβεβαηψλνπλ ηε ζσζηή πνξεία ηνπ κνλνπαηηνχ. Οη πηλαθίδεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε εκθαλή 

ζεκεία (ζε θνξκνχο δέληξσλ, βξάρνπο ή/θαη ζε κεηαιιηθά ζηεξίγκαηα) θαη ζα δηαθξίλνληαη 

απφ θάπνηα απφζηαζε ρσξίο λα γίλνληαη θπξίαξρν ζηνηρείν ζην ρψξν. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε 

ζεκάησλ πάλσ ζε κεηαιιηθά ζηεξίγκαηα, απηά ζα ηνπνζεηνχληαη ζε χςνο 1,00 κ. απφ ηελ 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Ο δνθφο ζηήξημεο ζα είλαη θπθιηθφο, απφ γαιβαληζκέλν ζίδεξν, 

δηακέηξνπ 7 εθ. θαη πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 3 ρηι., θαη ζα θέξεη θαπάθη πξνζηαζίαο απφ πγξαζία. 

Η ζηήξημή ηνπ ζα γίλεη επί ηνπ εδάθνπο κε έκπεμε ρσξίο ρξήζε άνπινπ ζθπξνδέκαηνο.  

Σα ρξψκαηα θαη ηα ζθίηζα ησλ πηλαθίδσλ ζα πξνζδηνξηζηνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

χκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ. Ο ζρεδηαζκφο ησλ πηλαθίδσλ 

βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν θαη ζα νξηζηηθνπνηείηαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο 

Αλαζέηνπζαο  Αξρήο. 

 

 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δχν (2) πηλαθίδσλ θαηεχζπλζεο ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο πνπ ζα 

θαηεπζχλνπλ ηνλ επηζθέπηε ζην κνλνπάηη. 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο είλαη: Πηλαθίδεο θαηεχζπλζεο, ζπλνιηθνχ χςνπο 2,30 κ., 

απνηεινχκελεο απφ κία επηθάλεηα αινπκηλίνπ θαη έλα δνθφ ζηήξημεο. Η αλψηεξε επηθάλεηα 

αινπκηλίνπ ζα είλαη δηαζηάζεσλ 35εθ. (πιάηνο) Υ 15 εθ. (χςνο) θαη ζα απεηθνλίδεη κε βέινο 

θαηεχζπλζεο πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε ηνπ κνλνπαηηνχ, κε θείκελν ζηελ ειιεληθή θαη 

αγγιηθή γιψζζα, θαζψο θαη φια ηα απαξαίηεηα ζήκαηα (π.ρ. ινγφηππν Πξάζηλνπ Σακείνπ θαη 

Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο). Οη πηλαθίδεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε χςνο 1,80 κ. 

απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Ο δνθφο ζηήξημεο ζα είλαη θπθιηθφο, απφ γαιβαληζκέλν 

ζίδεξν, δηακέηξνπ 7 εθ. θαη πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 3 ρηι., θαη ζα θέξεη θαπάθη πξνζηαζίαο απφ 

πγξαζία. Η ζηήξημε ηνπ ζα γίλεη επί ηνπ εδάθνπο κε εθζθαθή ζε βάζνο 50 εθ. κε ρξήζε 

άνπινπ ζθπξνδέκαηνο. 

Σα ρξψκαηα θαη ην αθξηβέο θείκελν ησλ πηλαθίδσλ ζα πξνζδηνξηζηνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

χκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ. Ο ζρεδηαζκφο ησλ πηλαθίδσλ 

βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν θαη ζα νξηζηηθνπνηείηαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο 

Αλαζέηνπζαο  Αξρήο. (Βι. Υάξηε 3) 

 

 Απνκάθξπλζε πεζκέλσλ πεηξψλ θαη ηζάπηζκα ηνπ θαηαζηξψκαηνο ηνπ κνλνπαηηνχ θαζψο 

θαη κεξηθή απνθιάδσζε ζακλψδνπο βιάζηεζεο φπνπ απηφ απαηηείηαη γηα ηε δηεπθφιπλζε 

ηεο δηάζρηζεο ηνπ κνλνπαηηνχ 

Οη αθξηβείο ζέζεηο απνκάθξπλζεο πεζκέλσλ πεηξψλ θαη δηακφξθσζεο ηνπ θαηαζηξψκαηνο κε 

ηζάπα ζα πξνζδηνξηζηνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο θαη ζα νξηζηηθνπνηνχληαη κε ηε 

ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο  Αξρήο. (Βι. Υάξηε 3, ζεκεία 2,3,4)  

 

 Σνπνζέηεζε θξίθσλ θαη ζπξκαηφζρνηλσλ ζε δχν (2) ηνπιάρηζηνλ δχζβαηα ζεκεία 
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Βλ. Χάρτη 3, σημεία 1 & 5 

 

 
Υάρηης 3. Σν κνλνπάηη ηδεξνδξνκηθψλ κε ηα ελδεηθηηθά πξνο ζήκαλζε-ζπληήξεζε ζεκεία. 

 

 

ΑΔΑ: ΩΘ1Ψ46Ψ84Ζ-Θ7Γ



                        ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

                       «ΦΤΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 2014» 

                       ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 1  

                       «ΣΗΡΙΞΗ ΦΟΡΔΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ»  

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

 

 

 

Ηκεξνκελία, ………………. 

 

Προς: Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ ηνπ  

           Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο  

           Λνπηξά Τπάηεο Ν. Φζηψηηδαο, Σ.Κ. 35016 

 

 

ΑΙΣΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 

 

ΣΗ/ΣΟΤ…………………………………………………………………………. 

για ηην ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΑΝΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΡΙΩΝ 

ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΜΟΝΟΠΑΣΙΩΝ ΣΟ ΟΡΟ ΟΙΣΗ 

αο θαηαζέησ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζήκαλζεο θαη 

ζπληήξεζεο ηξηψλ πθηζηάκελσλ κνλνπαηηψλ ζην φξνο Οίηε, κε πξνζθεξφκελε ηηκή 

<<νινγξάθσο>> επξψ (#.###,## €), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη ησλ ινηπψλ λφκηκσλ 

θξαηήζεσλ, θαη ζχκθσλα κε ηελ θάησζη αλαιπηηθή πεξηγξαθή: 

<<Αθξηβήο πεξηγξαθή ηεο πξνζθεξφκελεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ε νπνία ζα πξέπεη λα θαιχπηεη 

θαη’ ειάρηζηνλ ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο ηεο πξφζθιεζεο>> 

 

Δπίζεο, ζαο ζπλππνβάιισ ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 

1. Τπεχζπλε Γήισζε (ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα ζην ηέινο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο) κε 

ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο  

2. Πεξηγξαθή πξφζθαησλ ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, πνπ νινθιεξψζεθαλ επηηπρψο απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα θαη ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

 

 

Ο Πξνζθέξσλ 

                         (θξαγίδα, Τπνγξαθή) 
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ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
(ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986) 

 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν 

άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ
(1)

: ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ 

 Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Παηέξα:  

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Μεηέξαο: 

 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ 

Σαπηφηεηαο: 

 Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ

: 

 

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ 

(Fax): 

 

Γ/λζε Ηιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ 

(Δmail): 

 

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο
(3) 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: έιαβα γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη αλεπηθχιαθηα  

 

Ηκεξνκελία:   /  /2014 

Ο Γειψλ 

 

(Τπνγξαθή) 

 

 

 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε 

αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ 

ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη 

άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα 

ή ηελ δεινχζα. 
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