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ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ 

«ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  

ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΦΑΚΔΛΟΤ ΔΝΣΑΞΖ ΓΔΩΠΑΡΚΟΤ  

ΣΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΓΗΚΣΤΟ ΓΔΩΠΑΡΚΩΝ ΣΖ UNESCO» 

 

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». 

Λνπηξά Τπάηεο, 5-11-2014 
Αξ. Πξση.: 499 
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13. Σν ππ’ αξηζ. 93/03-11-2014 Πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο 

Δζληθνχ Γξπκνχ Οίηεο κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

γηα ηελ αλάζεζε ησλ ππεξεζηψλ ζρεδηαζκνχ-εθηχπσζεο ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ θαη κε 

ην νπνίν νξίδνληαη νη Δπηηξνπέο Γηελέξγεηαο θαη Παξαθνινχζεζεο-Παξαιαβήο. 

 

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

ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ζπκθψλσο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 118/07, θαη 

είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε ρψξα ηεο Δ.Δ, ησλ νπνίσλ ε επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε πξνζηδηάδεη 

ζην ππφ αλάζεζε θπζηθφ αληηθείκελν, λα ππνβάιινπλ ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά κέρξη θαη ηηο 

14 Ννεκβξίνπ 2014 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 12:00 κ.κ., γηα ηελ ππεξεζία «Τπνζηήξημε 

ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο γηα ηελ ππνβνιή θαθέινπ έληαμεο Γεσπάξθνπ ζην Παγθφζκην Γίθηπν 

Γεσπάξθσλ ηεο UNESCO» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πέληε ρηιηάδωλ επξώ (5.000,00 €) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο απαηηείηαη λα δηαζέηεη  Οκάδα Έξγνπ, ζηε ζχλζεζε 

ηεο νπνίαο ζα πεξηιακβάλεηαη έλαο (1) ηνπιάρηζηνλ επηζηήκνλαο κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 

νρηψ (8) εηψλ ζε έξγα κε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ην αληηθείκελν ησλ ππφ αλάζεζε ππεξεζηψλ, 

θάηνρν πηπρίνπ Α.Δ.Ι. ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Σκήκαηνο Γεσινγίαο, ή νπνηνπδήπνηε 

ζπλαθνχο πηπρίνπ ζρνιψλ Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο, κε αληηθείκελν ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ 

γεσπεξηβάιινληνο. 

 

Α. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ 

Η Οίηε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηαίηεξνπο γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο, απνηέιεζκα ησλ 

πεηξσκάησλ ηεο, θαζψο θαη ηεο γεσινγηθήο ηζηνξίαο θαη εμέιημεο ηνπ βνπλνχ. Ιδηαίηεξα 

εληππσζηαθά θαη επξέσο γλσζηά είλαη ηα θαξάγγηα ηεο (π.ρ. ην θαξάγγη ηνπ Γνξγνπνηάκνπ, 

ηνπ Αζσπνχ, ηνπ Ρνδνθάινπο), πνπ απαληψληαη ζηε βφξεηα θαη βνξεην-αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ 

βνπλνχ, φπσο επίζεο ηα ζπειαηνβάξαζξα θαη νη ζπειηέο ηεο (π.ρ. ην ζπειαηνβάξαζξν ζην 

νξνπέδην ηεο Καηαβφζξαο, νη «Γξακκέλεο πειηέο» πάλσ απφ ην ρσξηφ Κνκπνηάδεο, νη 

«Αγηνζπειηέο» ή «Άη-ζπειηέο» πάλσ απφ ην ρσξηφ Μεμηάηεο, νη ζπειηέο ζην θαξάγγη ηνπ 

Αζσπνχ). Η αλάγθε γηα ηελ πξνζηαζία θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε πεξηνρψλ κε ηδηαίηεξε 

γεσκνξθνινγηθή θαη γεσινγηθή θιεξνλνκηά θαη ε ζπκβνιή ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε κέζσ ηεο 

πξνβνιήο ηεο ηδηαίηεξεο θπζηνγλσκίαο ηεο πεξηνρήο (θπζηθνί θαη πνιηηηζηηθνί πφξνη, 

παξάδνζε, ηνπηθή θνπδίλα) θαη ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ ηνπηθψλ 

αξρψλ νδήγεζε ζηελ ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο ησλ Γεσπάξθσλ. Σα Γεσπάξθα είλαη επξχηεξεο 

πεξηνρέο πνπ πεξηέρνπλ αμηφινγεο ζέζεηο γεσινγηθψλ κλεκείσλ θαη γεσηφπσλ θαζψο επίζεο 

θαη ζέζεηο νηθνινγηθνχ, αξραηνινγηθνχ, ηζηνξηθνχ ή πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη 

απνηεινχλ εξγαιεία γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ αεηθφξν ηνπηθή αλάπηπμε. 

Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα δεκηνπξγήζεθε ην 2000 ην Δπξσπατθφ Γίθηπν Γεσπάξθσλ (EGN) 

κε ηελ ελίζρπζε ηεο Δ.Δ. ελψ ην 2004 ζπγθξνηήζεθε ην Παγθφζκην Γίθηπν Γεσπάξθσλ ππφ 

ηελ αηγίδα ηεο UNESCO, ην νπνίν, κεηά θαη ηελ έληαμε ησλ λέσλ κειψλ, αξηζκεί πιένλ 87 

Γεσπάξθα απφ 27 ρψξεο απφ φιν ηνλ θφζκν ελψ ζην Δπξσπατθφ Γίθηπν Γεσπάξθσλ 

ζπκκεηέρνπλ 49 Γεσπάξθα απφ 16 Δπξσπατθέο ρψξεο.  

 

Γηα λα εληαρζεί έλα Γεσπάξθν ζην Παγθφζκην Γίθηπν, πξέπεη λα απνηειεί κέξνο ηεο 

γεσινγηθήο θιεξνλνκηάο θαη λα είλαη εμαηξεηηθήο επηζηεκνληθήο θαη εθπαηδεπηηθήο ζεκαζίαο, 

ζπαληφηεηαο θαη νκνξθηάο. Καζψο ε Οίηε απνηειεί έλα βνπλφ κε ηδηαίηεξνπο θαη ζπάληαο 

νκνξθηάο γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο, κε κεγάιε επηζηεκνληθή θαη ηζηνξηθή ζεκαζία (π.ρ. 

Γέθπξα ηνπ Γνξγνπνηάκνπ), νη νπνίνη ζα πξέπεη λα πξνζηαηεπηνχλ θαη λα αλαδεηρζνχλ, 
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θξίλεηαη ζεκαληηθή ε έληαμή ηνπο σο Γεσπάξθν ζην Παγθφζκην Γίθηπν Γεσπάξθσλ ηεο 

UNESCO.  

Αληηθείκελν ηεο πξνθπξερζείζαο ππεξεζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο ππνβνιήο 

θαθέινπ κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έληαμε ηεο Οίηεο σο Γεσπάξθνπ ζην 

Παγθφζκην Γίθηπν Γεσπάξθσλ ηεο UNESCO, θαη πην ζπγθεθξηκέλα: 

• Η δηεξεχλεζε ησλ απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ 

έληαμε ηεο Οίηεο ζην Παγθφζκην Γίθηπν Γεσπάξθσλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ 

ηελ UNESCO 

• Η πξνεηνηκαζία ζρεηηθνχ θαθέινπ έληαμεο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, φπσο: 

 Πεξηγξαθή ηεο πξνηεηλφκελεο πξνο έληαμε πεξηνρήο κε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε ηεο 

γεσινγηθήο ηεο ζεκαζίαο 

 Υάξηεο Πξνζαλαηνιηζκνχ 

 Θεκαηηθνί Υάξηεο κε ζηνηρεία πεξηβάιινληνο (πεξηνρέο ΝATURA, SPA, ZEΠ, θιπ), 

γεσινγίαο, ρξήζεσλ γεο, θιπ.  

 Υάξηεο Γεσδηαδξνκψλ, φπνπ ζα παξνπζηάδνληαη φιεο νη πξνηεηλφκελεο γεσδηαδξνκέο 

θαη ζρεηηθή πεξηγξαθή ηνπο 

 Σεχρνο ηεθκεξίσζεο 

 

Β. ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

Έθζεζε ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ έληαμε ηεο Οίηεο σο Γεσπάξθνπ ζην Παγθφζκην Γίθηπν 

Γεσπάξθσλ ηεο UNESCO θαη πξνεηνηκαζία ζρεηηθνχ θαθέινπ έληαμεο.  

 

Γ. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ 

Η δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο νξίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 

κέρξη ηηο 30-11-2015. 

 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πέληε ρηιηάδωλ επξώ 

(5.000,00 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη φισλ ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ. 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.). 

 

Δ. ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη απηνπξνζψπσο ή ζα απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθψο κε  

ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηα γξαθεία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ζηε δηεχζπλζε: Λνπηξά Τπάηεο, Ν. 

Φζηψηηδαο, Σ.Κ. 35016, κέρξη θαη ηηο 14 Ννεκβξίνπ 2014 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 12:00 

κ.κ. (Πιεξνθνξίεο: θα. ηαπξνχια ηακέιινπ, 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 

ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο, θαη απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

Η παξνχζα Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί γηα ελληά (9) 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’’. 
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Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κέζα ζε εληαίν θάθειν, πνπ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη φια φζα θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Οη 

πξνζθνξέο ζα ππνβιεζνχλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηα ζπλεκκέλα έληππα, ζρέδηα 

θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Όια ηα έγγξαθα πνπ 

θαηαηίζεληαη πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα θαη ηα μελφγισζζα έγγξαθα 

πξέπεη λα είλαη λνκίκσο κεηαθξαζκέλα. 

 

ην εμσηεξηθφ ηνπ θαθέινπ ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα θάησζη: 

• Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

• Ο Σίηινο «Τπνζηήξημε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο γηα ηελ ππνβνιή θαθέινπ έληαμεο 

Γεωπάξθνπ ζην Παγθόζκην Γίθηπν Γεωπάξθωλ ηεο UNESCO», ζηα πιαίζηα ηνπ 

Υξεκαηνδνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ «ΦΤΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 2014» 

(Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 1 «ΣΗΡΙΞΗ ΦΟΡΔΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΩΝ 

ΠΔΡΙΟΥΩΝ»). 

• Ο αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 

• Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

• Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα-ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ. 

 

Δληφο ηνπ σο άλσ πεξηγξαθφκελνπ «Κπξίσο Φαθέινπ» ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηνχο 

ζθξαγηζκέλνπο ππνθαθέινπο, νη νπνίνη ζα θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ φια ηα 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο: 

 

Α) ΚΛΔΗΣΟ ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ» πνπ πεξηιακβάλεη ηα δηθαηνινγεηηθά. 

 

Β) ΚΛΔΗΣΟ ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ ηερληθή πξνζθνξά. 

 

Γ) ΚΛΔΗΣΟ ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ). 

 

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη.  

 

ΦΑΚΔΛΟ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ: 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζην θάθειν 

«ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» ηα θάησζη νξηδφκελα δηθαηνινγεηηθά. Γηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί εθηφο Διιάδνο ζα ζπλνδεχνληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, απφ επίζεκε κεηάθξαζή 

ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ωο επίζεκε κεηάθξαζε ζεσξείηαη ε δηελεξγνχκελε απφ ηελ 

κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, απφ δηθεγφξν ή απφ ζπκβνιαηνγξάθν, 
πνπ έρνπλ δηθαίσκα επηθχξσζεο κεηάθξαζεο. 

Η. Τπεύζπλε δήιωζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (ΦΔΚ 75/Α) (ζχκθσλα κε ην 
Τπφδεηγκα ζην ηέινο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο), κε ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο.  
 

ΗΗ. ηνηρεία λνκηκνπνίεζεο Πξνζθέξνληνο: 

1. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ην πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ή/θαη 

ππνβάιιεη ηελ Πξνζθνξά ή/θαη παξίζηαηαη θαηά ην άλνηγκά ηεο δελ είλαη ν ίδηνο ν 
Πξνζθέξσλ ή ν λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

2. ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ έγγξαθα απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε εθπξνζψπεζή ηνπ 

θαη ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηνπ θαζψο θαη ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ πξνβιεπφκελσλ ζην λφκν 
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δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο. 

ΗΗΗ. ε πεξίπηωζε έλωζεο πξνζώπωλ ή θνηλνπξαμίαο ηα αλσηέξσ Γηθαηνινγεηηθά ζα 

ππνβάιινληαη γηα θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο ή ηεο Κνηλνπξαμίαο. Δπηπιένλ, ε Πξνζθνξά ζα 

ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο ή απφ θνηλφ 
εθπξφζσπφ ηνπο, εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε.  

Δπίζεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ:  

1. πκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο /Κνηλνπξαμίαο φπνπ: 

 λα αλαγξάθεηαη θαη λα νξηνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο ηεο 

Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο ζηελ Έλσζε/Κνηλνπξαμία θαη ην εηδηθφ κέξνο ηνπ Έξγνπ, ην νπνίν 

απηφ ζα αλαιάβεη ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ζην ζχλνιν ηεο Πξνζθνξάο,  

 λα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ επί ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε θάζε 
κέινο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο, 

 λα δειψλεηαη έλα κέινο σο ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ κειψλ 
ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο, 

 λα νξίδεηαη θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ κειψλ ηεο γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζην Γηαγσληζκφ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο θαη ησλ 
κειψλ ηεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, 

 λα δειψλεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε ηα κέιε ηεο Έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο ζα είλαη 

αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

2. Πξάμε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ θάζε κέινπο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο απφ ην νπνίν λα  
πξνθχπηεη ε έγθξηζή ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο: 

 ζηελ Έλσζε/Κνηλνπξαμία 

 ζην Γηαγσληζκφ 

ΗV. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνο απόδεημε ηωλ ειάρηζηωλ πξνϋπνζέζεωλ ζπκκεηνρήο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα θαηάινγν ηεο Οκάδαο Έξγνπ, ηα κέιε ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα 

απαηηνχκελα πξνζφληα ζχκθσλα κε ηα ειάρηζηα θξηηήξηα φπσο απηά αλαθέξνληαη παξαπάλσ, 
γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη: 

1. επηθπξσκέλα αληίγξαθα πηπρίσλ ή δηπισκάησλ ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο 
αιινδαπήο πνπ θαιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ 

2. βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα κε βάζε ην ππφδεηγκα βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Ι) ζπλνδεπφκελα κε απνδεηθηηθά ζηνηρεία (θαηάινγν έξγσλ κε βεβαηψζεηο ηνπ εθάζηνηε 

εξγνδφηε ή επηζηεκνληθνχ ππεχζπλνπ γηα ην ρξφλν θαη ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο-

θαζήθνληα ζην έξγν, αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο ή/θαη βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο ή/θαη 

δειηία παξνρήο ππεξεζηψλ-ηηκνιφγηα ή/θαη θαηάινγν δεκνζηεχζεσλ, θ.ιπ.) 

Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ νη αλσηέξσ δειψζεηο θαη έγγξαθα ζα απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 
 

ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ: 

Σερληθή έθζεζε ζχκθσλα κε ηελ ππφ αλάζεζε ππεξεζία (ζηνηρεία απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη 

ε θαηαλφεζε θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, 

κεζνδνινγία γηα ην πξνηεηλφκελν ζρέδην πινπνίεζήο ηνπ). 
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ΦΑΚΔΛΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ:  
Θα πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ελδηαθεξφκελνπ γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ, απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη θαη ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ). 

 

Ε. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, ηελ εκέξα θαη ψξα δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ελψπηνλ ηεο Αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ πνπ έρεη 

θαζνξηζηεί απφ ην Γ.. ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ απφ 

ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο κπνξνχλ λα παξίζηαληαη νη λφκηκνη εθπξφζσπνη ησλ ππνςεθίσλ 

εηαηξεηψλ ή εμνπζηνδνηεκέλνη αληηπξφζσπνί ηνπο. 

 

Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο, ε νπνία έρεη ηελ 

επζχλε ηεο απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηεο ηειηθήο βαζκνιφγεζεο θαη 

ηεο θαηάηαμήο ηνπο. Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη νπνηεδήπνηε 

ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ρσξίο απηφ λα ζπλεπάγεηαη νπνηνδήπνηε ηίκεκα γηα ηνλ Φνξέα 

Γηαρείξηζεο. 

 

Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ππεξεζίαο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

α. Η αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζηελ θιίκαθα ηνπ 0 -100 
κε ηνπο αθφινπζνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο. 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Κξηηήξην πληειεζηήο Βαξχηεηαο 

Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

70% 

Οξγάλσζε πινπνίεζεο 30% 

ΤΝΟΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 100% 

 

β. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζα θαηαξηηζζεί 
θαηάινγνο ησλ απνδεθηψλ πξνζθνξψλ θαηά ζεηξά βαζκνιφγεζεο. 

γ. Θα γίλεη ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

δ. Θα αθνινπζήζεη ε ηειηθή θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ κε βάζε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

Η ζπγθξηηηθή βαζκνινγία ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν: 
Βθ = 100*Κmax/K 

Όπνπ:  

Βθ ε βαζκνινγία ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ Πξνζθέξνληα 

Κmax ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο κε ην κέγηζην Κ κεηαμχ ησλ 

Πξνζθεξφλησλ 

K ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ Πξνζθέξνληα 

Βαζκφο Β = 0,6 Υ Βαζκνινγία Σερληθήο Πξνζθνξάο + 0,4 Υ Βαζκνινγία Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο 

Πην ζπκθέξνπζα πξνζθνξά ζα ζεωξεζεί εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ην κεγαιύηεξν βαζκό  Β.  

Πξνζθνξέο πνπ ηπρφλ ζα έρνπλ ηζνβαζκήζεη ηειηθά, ζα θαηαηάζζνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά 
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ηνπ βαζκνχ ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ πξψηε ζέζε ηζνβαζκήζνπλ 

πξνζθνξέο κε ίδην βαζκφ ηερληθήο αμηνιφγεζεο θαη ίδην χςνο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηφηε ε 

επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη θαηφπηλ θιεξψζεσο, παξνπζία φισλ ησλ ηζνβαζκνχλησλ 
Πξνζθεξφλησλ. 

Πξνζθνξέο πνπ θξίλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή σο αζπλήζηζηα ρακειέο δελ απνξξίπηνληαη. ηελ 

πεξίπησζε απηή δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν έγγξαθε παξνρή δηεπθξηλήζεσλ γηα ηελ 

αηηηνιφγεζε θαη αλάιπζε ηεο Οηθνλνκηθήο ηνπ Πξνζθνξάο. Δάλ ε Δπηηξνπή θξίλεη πψο νη 

παξαζρεζείζεο δηεπθξηλήζεηο δελ είλαη επαξθείο θαη δελ δηαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή, πνηνηηθή θαη 

έγθαηξε πινπνίεζε ηεο ππφ αλάζεζε ππεξεζίαο ηφηε κπνξεί λα ηηο απνξξίςεη θαη ε ζπλνιηθή 

Πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

 

Θ. ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ζαξάληα (40) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο 

απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

Η. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΝΑΘΔΖ 

Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο κε πξαθηηθφ ηεο εηζεγείηαη ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζηνλ 

πξνζθέξνληα ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ππέβαιε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο 

ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 

αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

 

 

 

Γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

                                                                    Η Πξφεδξνο 

 

Αλησλία Γαιαλάθε 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η: ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΖΜΔΗΩΜΑΣΟ 

 

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ 

 

Αηνκηθά ζηνηρεία 

1. Δπψλπκν:  

2. Όλνκα:  

3. Δπάγγεικα:  

4. Ηκεξνκελία & ηφπνο 

γέλλεζεο: 

 

5. Τπεθνφηεηα:  

6. Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:  

7. Σειέθσλα επηθνηλσλίαο:  

8. Fax:  

9. Ηιεθηξνληθή δηεχζπλζε:  

 

Δθπαίδεπζε (ζπκπιεξψλεηαη θαη κε επηπιένλ πεδία απφ ηνλ Πξνζθέξνληα εθφζνλ είλαη 

αλαγθαίν) 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ:  

Ζκεξνκελία: 

Από (κήλεο/έηε) κέρξη 

(κήλεο/έηε) 

 

Πηπρίν:  

 

Ξέλεο Γιώζζεο (1=Μέηξηα, 5=Άξηζηα) 

ΓΛΩΑ Ανάγνωση Ομιλία Γραφή 

    

    

    

    

 

Μέινο επαγγεικαηηθώλ νξγαληζκώλ: 

 

Παξνύζα ζέζε: 

 

Σνκείο Δμεηδίθεπζεο:  

 

Δπαγγεικαηηθή πείξα: 

Δξγνδόηεο / Υώξα 

Δξγνδόηεζεο  

Πεξίνδνο 

Δξγαζίαο 

Πεξηγξαθή Καζεθόληωλ / 

Δξγαζίαο 
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Γεκνζηεύζεηο (Να δνζνχλ: Ολφκαηα ζπγγξαθέα/σλ, έηνο δεκνζίεπζεο, ηίηινο εξγαζίαο θαη 

επηζηεκνληθή έθδνζε): 

 

Ηκεξνκελία…………. 

Τπνγξαθή 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ: ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Τπνβνιή Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πξνο ηνλ 

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ 

ζχκθσλα κε ηελ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ  

γηα ηελ επηινγή Αλαδφρνπ γηα ηελ ππεξεζία 

«ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  

ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΦΑΚΔΛΟΤ ΔΝΣΑΞΖ ΓΔΩΠΑΡΚΟΤ  

ΣΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΓΗΚΣΤΟ ΓΔΩΠΑΡΚΩΝ ΣΖ UNESCO» 

ζην πιαίζην ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

«ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 2014» ηνπ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ 

Πξνυπνινγηζκνχ 5.000,00 επξώ πεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

 

 

Όλνκα/Δπσλπκία ζπκκεηέρνληνο   

Πιήξεο Δπαγγεικαηηθή Γηεχζπλζε ……………………………….. 

Με ηελ παξνχζα πξνζθέξσ σο ηίκεκα γηα  

 

Αξηζκεηηθψο* 

Οινγξάθσο* 

Πξνζθεξφκελν ηίκεκα (ζε Δπξψ) 

 

*ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ αξηζκεηηθνχ θαη νινγξάθσο ππεξηζρχεη ην νινγξάθσο. 

 

Έρσ ιάβεη γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηνπο απνδέρνκαη ξεηά θαη 

αλεπηθχιαθηα. 

 

Σφπνο – Ηκεξνκελία 

 

Τπνγξαθή Πξνζθέξνληνο ή Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ απηνχ & θξαγίδα. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΗ 
(ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986) 

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

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

 
 

ΠΡΟ
(1)

: ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΔΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ 

 Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ 

(Εmail): 

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
(3) 

πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, 

δειώλσ όηη, έιαβα γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα 

θαη όηη: 

 έιαβα γλώζε όισλ ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα,  

 δελ έρσ απνθιεηζζεί από δηαγσληζκνύο πξνκεζεηώλ – ππεξεζηώλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, 

 κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο είκαη αζθαιηζηηθά θαη θνξνινγηθά ελήκεξνο θαη είκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν 
επηκειεηήξην, 

 δελ έρσ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθό κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο κνπ δξαζηεξηόηεηαο, ή γηα 

θάπνην από ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξ. 6 παξ. 2 εδάθην α (αξ. 1) ηνπ Π.Δ. 118/07 αδηθήκαηα, νύηε ηειώ ζε θάπνηα από ηηο 
αλαθεξόκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξ. 6 ηνπ Π.Δ.118/2007 θαηαζηάζεηο (ήηνη ζε θαηάζηαζε πηώρεπζεο θαη 

ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηώρεπζεο), 

 παξαηηνύκαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο, γηα νπνηαδήπνηε απόθαζε ηνπ Φνξέα Δηαρείξηζεο Εζληθνύ Δξπκνύ Οίηεο, ηδίσο ηεο 
αλαβνιήο ή ηεο αθύξσζεο ηνπ έξγνπ θαη ηνπ δηαγσληζκνύ.  

Ηκεξνκελία:     /    /2014 

Ο Δειώλ 
 

(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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