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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Δ/νςθ: Κοίλα Κοηάνθσ, ΣΚ 50150 

Σθλ.: +30 2461068232 & 2461068102 

Email: ghaitidis@uowm.gr, aff00574@uowm.gr 

 Κοηάνθ,  20-07-2022 

 Αρικμ. Πρωτ. 7130 

 Πλθροφορίεσ: Γ. Χαϊτίδθσ 

   

 ΠΡΟ: ΛΤΡΙΣΗ ΕΤΣΑΘΙΑ 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ: 

τθν Κατάρτιςθ χεδίου Οργανιςμοφ Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ προχπολογιςμοφ 24.800,00 €, 

ςυμπεριλαμβανομζνου 24% ΦΠΑ 

 

Σο Πανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ ζχοντασ υπόψθ: 

 Σον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 

ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τροποποιιςεων αυτοφ όπωσ ιςχφουν και 

ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 118. 

 Σο από 07/07/2022 πρωτογενζσ αίτθμα τθσ Γραμματείασ Πρφτανθ και Αντιπρυτάνεων του 

Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ, με ΑΔΑΜ: 22REQ010922145. 

 Σθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ με αρ. 669/11-07-2022 με ΑΔΑ: Ω26Π469Β7Κ-ΑΩΚ και 

ΑΔΑΜ: 22REQ010922197. 

 Σθν Απόφαςθ του Πρυτανικοφ υμβουλίου του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ με αρικμό 

74/13-07-2022 με Αρικμό απόφαςθσ: Σ1/Π74/13-07-2022 και ΑΔΑ: 6Δ3Τ469Β7Κ-5Ο4 περί 

ζγκριςθσ απευκείασ ανάκεςθσ με κλειςτι διαδικαςία, 

προςκαλεί τθν δικθγόρο κα. Λυριςτι Ευςτακία, ΑΦΜ: 073965750, ΔΟΤ Δ’ Ακθνϊν, δ/νςθ: Λυκείου 13, 

Ακινα, Σθλ. 2107214065, 6945905156 email: effie@liristi.gr να κατακζςει οικονομικι προςφορά για τθν 

Κατάρτιςθ χεδίου Οργανιςμοφ Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 

24.800,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24, ςφμφωνα με τισ ςυνθμμζνεσ προδιαγραφζσ του 

Παραρτιματοσ Ι τθσ Παροφςασ. 

Πλθροφορίεσ για τθ ςφνταξθ των προδιαγραφϊν: Γραμματεία Πρφτανθ και Αντιπρυτάνεων, τθλ.: 

2461068231, email: vicerector-admin@uowm.gr.  

Σαξινόμθςθ κατά CPV:  [79100000-5]-Νομικζσ υπθρεςίεσ. 

Η δαπάνθ κα βαρφνει τον Σακτικό Προχπολογιςμό του Ιδρφματοσ, ζτουσ 2022, ΚΑΕ: 0419-Α. 

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να κατακζςει οικονομικι προςφορά για το ςφνολο του 

αντικειμζνου τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ. 

Η παροφςα πρόςκλθςθ αναρτάται ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ, ςτο ΚΗΜΔΗ, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του 

Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ ςτθ κζςθ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ – ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ», 

(https://uowm.gr/category/news/calls/), όπου διατίκεται και ο πίνακασ Οικονομικισ Προςφοράσ του 

Παραρτιματοσ ΙΙ τθσ παροφςασ ςε επεξεργάςιμθ μορφι.  

Ο υποψιφιοσ πρζπει να υποβάλει τθν προςφορά του αποκλειςτικά ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, 
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όπου κα περιζχονται: 

1) Σεχνικι Προςφορά, που κα περιλαμβάνει:  

a. Σα δικαιολογθτικά  που αναφζρονται ςτο Παράρτθμα I τθσ Παροφςασ. 

2) Οικονομικι προςφορά, ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ  (διατίθεται 

ςε επεξεργάςιμη μορφή αρχείου word). 

3) Τπεφκυνθ Διλωςθ του Παραρτιματοσ ΙΙΙ, ςυμπλθρωμζνθ και υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα 

(διατίθεται ςε επεξεργάςιμη μορφή αρχείου word). 

τον παραπάνω φάκελο κα αναγράφονται εξωτερικά τα ςτοιχεία:  

α) του προςφζροντοσ (πλιρθ επωνυμία, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Τ., δ/νςθ, τθλζφωνο, email) και 

β) τθσ διαδικαςίασ ιτοι: 

ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΣ. 7130/20-07-2022 ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΧΕΔΙΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΔΤΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ: 28-07-2022, 11:00 π.μ. 

(Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή το πρωτόκολλο) 

 

Η προςφορά κα πρζπει να κατατεκεί μζχρι τθν 28-07-2022, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 11.00 π.μ. 

(θμερομθνία λιξθσ κατάκεςθσ προςφορϊν) ςτο Σμιμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιςτθμίου Δυτ. 

Μακεδονίασ, 3οσ Όροφοσ, ςτα Κοίλα Κοηάνθσ, Σ.Κ. 50150, τθλ. 24610-56303, 56304, 56305. 

Η αποςφράγιςθ του φακζλου κα πραγματοποιθκεί κατά τθν παραπάνω θμ/νία και ϊρα ςτθν 

αίκουςα ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Διεφκυνςθσ του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ, ςτα Κοίλα 

Κοηάνθσ. 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί, με βάςθ το παραςτατικό που κα εκδοκεί. τον 

ανάδοχο μπορεί να καταβάλλεται αμοιβι και τμθματικά, ανάλογα με τθν πρόοδο των εργαςιϊν, 

φςτερα από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ αντιπρυτανείασ. Σο/α παραςτατικό/ά του αναδόχου κα εκδοκοφν 

ςτα εξισ ςτοιχεία: 

Πανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ  

Κοίλα Κοηάνθσ, Σ.Κ. 501 50, Κοηάνθ 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Τ Κοηάνθσ 

2. Σον ανάδοχο βαρφνει ο προβλεπόμενοσ κάκε φορά φόροσ επί υπθρεςιϊν του Δθμόςιου Σομζα 

(ςθμερα 8%), ο οποίοσ όμωσ ςυμψηφίζεται ςτο τζλοσ του ζτουσ από τθν επιχείρθςθ, ςφμφωνα με 

βεβαίωςη που ια χορηγηιεί από την οικονομικθ υπηρεςία του Πανεπιςτθμίου. Ο Φ.Π.Α. βαρφνει το 

Πανεπιςτιμιο Δυτ. Μακεδονίασ. 

3. Επίςθσ, ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με:  

 Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων 

 Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν  

 Οι παραπάνω κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και 

ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

ε περίπτωςθ που γίνει τροποποίθςθ των παραπάνω κρατιςεων, ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται 
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ςφμφωνα με τισ νζεσ διατάξεισ.  

4. Η ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ. 

5. Κάκε διαφορά που κα προκφπτει, μεταξφ του αναδόχου και του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ από 

τθ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί, κα επιλφεται από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο του Πανεπιςτθμίου ι 

από τα Δικαςτιρια Κοηάνθσ. 

6. Προςταςία Προςωπικϊν Δεδομζνων: 

Η ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Προςφζρων ι 

ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Προςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, 

κα επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα 

αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το 

ςκοπό τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, 

λαμβάνοντασ κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ 

επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. 

 

Για τυχόν περαιτζρω πλθροφορίεσ ο ενδιαφερόμενοσ κα πρζπει να απευκφνεται ςτο Σμιμα 

Προμθκειϊν του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (τθλ. επικοινωνίασ 

24610 68232, 68102, email: ghaitidis@uowm.gr, email: aff00574@uowm.gr). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ-ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

το φάκελο τθσ προςφοράσ κα πρζπει να κατατεκοφν τα παρακάτω: 

1) Πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςε δικθγορικό ςφλλογο. 

2) Πρόςφατθ εκτφπωςθ ςτοιχείων Μθτρϊου-επιχείρθςθσ από τθν Ανεξάρτθτθ Αρχι ∆θμοςίων 

Εςόδων(ΑΑ∆Ε). 

Απαιτοφνται επίςθσ τα παρακάτω δικαιολογθτικά για να ςυνοδεφςουν τθ ςχετικι ςφμβαςθ: 

2) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, από το οποίο 

προκφπτει ότι δεν ζχει καταδικαςκεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του 

δραςτθριότθτασ 

3) Πιςτοποιθτικά ςε ιςχφ που εκδίδονται από τισ αρμόδιεσ κατά περίπτωςθ Αρχζσ, από τα οποία να 

προκφπτει ότι ο ανάδοχοσ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ κφριασ και επικουρικισ (αςφαλιςτικι ενθμερότθτα). 

4) Πιςτοποιθτικό ςε ιςχφ που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο να προκφπτει 

ότι είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ (φορολογικι ενθμερότθτα). 

 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΧΕΔΙΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

Η κατάρτιςθ του χεδίου Οργανιςμοφ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ κα γίνει ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ του άρκρου 7 του νόμου 4485/2017 (Αϋ114) και του άρκρου 20 του νόμου 4622/2019 

(Αϋ133), με τθ μορφι χεδίου Προεδρικοφ Διατάγματοσ. 

Αν κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ φμβαςθσ επζλκουν αλλαγζσ ςτο κεςμικό πλαίςιο που διζπει 

τουσ Οργανιςμοφσ των ΑΕΙ, οι οποίεσ τροποποιοφν το περιεχόμενό του, τότε όλεσ αυτζσ κα αποτυπωκοφν 

υποχρεωτικά ςτο υπό κατάρτιςθ χζδιο Οργανιςμοφ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ. 

Με τον Οργανιςμό κα ορίηεται θ αποςτολι του Ιδρφματοσ, όπωσ αυτι προςδιορίηεται από τισ 

διατάξεισ που προβλζπουν τθ ςφςταςθ και τισ αρμοδιότθτζσ του και κα κακορίηεται θ Οργάνωςθ και 

Λειτουργία του Ιδρφματοσ.  

 

Πιο ςυγκεκριμζνα κακορίηεται:  

1. Η διάρκρωςθ των υπθρεςιϊν του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ ςε οργανικζσ μονάδεσ, 

δθλαδι ςε Γενικζσ Διευκφνςεισ, Διευκφνςεισ, Τποδιευκφνςεισ, Σμιματα Αυτοτελι και μθ, 

Αυτοτελι Γραφεία και Θεςμοκετθμζνα υλλογικά Όργανα. 

2. Η ονομαςία και θ ζδρα των παραπάνω Οργανικϊν Μονάδων.  

3. Οι ςτρατθγικοί ςκοποί των Γενικϊν Διευκφνςεων.  

4. Οι επιχειρθςιακοί ςτόχοι των Διευκφνςεων και Τποδιευκφνςεων.  
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5. Οι αρμοδιότθτεσ των Σμθμάτων και λοιπϊν Οργανικϊν Μονάδων.  

6. Σο ςφνολο των Οργανικϊν Θζςεων του προςωπικοφ και θ κατανομι αυτϊν κατά εργαςιακι ςχζςθ, 

κατθγορία, κλάδο και ειδικότθτα.  

7. Σα τυπικά προςόντα διοριςμοφ ι πρόςλθψθσ κατά κλάδο και ειδικότθτα.  

8. Η γενικι περιγραφι κακθκόντων κάκε κζςθσ ευκφνθσ κακϊσ και οι κλάδοι από του οποίουσ 

προζρχονται οι προϊςτάμενοι των Οργανικϊν Μονάδων.  

9. Κάκε άλλθ λεπτομζρεια που αφορά ςτθν οργάνωςθ και λειτουργία του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ 

Μακεδονίασ.  

 

Ο ανάδοχοσ κα ςυνεργάηεται με τθν αρμόδια αντιπρυτανεία Διοικθτικϊν Τποκζςεων και 

Φοιτθτικισ Μζριμνασ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ, για όλα τα κζματα του οργανιςμοφ που 

απαιτοφνται αποφάςεισ τθσ διοίκθςθσ, όπωσ είναι κυρίωσ θ δομι του Οργανιςμοφ και το επίπεδο με το 

οποίο κα ενταχκοφν οι Οργανικζσ Μονάδεσ ςϋαυτόν. 

Ο ανάδοχοσ κα ενθμερϊνει τθν αρμόδια αντιπρυτανεία εγγράφωσ, ανά τακτά χρονικά διαςτιματα 

για τθν πρόοδο των εργαςιϊν. 

τον ανάδοχο μπορεί να καταβάλλεται αμοιβι τμθματικά, ανάλογα με τθν πρόοδο των εργαςιϊν, 

φςτερα από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ αντιπρυτανείασ. 

Χρόνοσ παράδοςθσ του χεδίου Οργανιςμοφ – χεδίου Προεδρικοφ Διατάγματοσ ορίηεται θ 31-10-

2022.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II - ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(διατίθεται ςε επεξεργάςιμη μορφή αρχείου word ςτην ιςτοςελίδα του Πανεπιςτημίου Δυτ. Μακεδονίασ 

ςτη θζςη ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ - «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ – ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ», (https://uowm.gr/category/news/calls/) 

(Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να καταθζςει οικονομική προςφορά για το ςφνολο του αντικειμζνου 

τησ παροφςασ Πρόςκληςησ) 

 

 

Ο/θ υπογράφων/-ουςα __________________________________________, αποδζχομαι ανεπιφφλακτα 

τουσ όρουσ τθσ αρικμ. 7130/20-07-2022 Πρόςκλθςθσ και προςφζρω τθν παρακάτω τιμι:  

Τπθρεςίεσ 

Προςφερόμενθ 

τιμι χωρίσ ΦΠΑ 

(€) 

ΦΠΑ 24% (€) 

υνολικι 

προςφερόμενθ 

τιμι με ΦΠΑ (€) 

Κατάρτιςθ χεδίου Οργανιςμοφ  

Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ 
   

 

 

Ημερομθνία, ___/___/______ 

 
 

Όνομα – Επωνυμία – φραγίδα – Τπογραφι 

 

 

……………….………………………………… 

 

 

https://uowm.gr/category/news/calls/
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Πρόςκληςη για καταθ. οικον. προςφοράσ για παροχή υπηρεςιών φφλαξησ για τισ ανάγκεσ του ΠΔΜ 

ελ.7 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 
 

 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

 (άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

  

 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ο – Η 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. Σαρπ-

δξνκείνπ (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: 
 

- «έρνπκε ιάβεη γλώζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, εξγαζηώλ θαη ησλ όξσλ ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο ππνβνιήο πξνζθνξάο θαη ησλ ζρεηηθώλ 

κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λόκσλ θαη ηνπο απνδερόκαζηε πιήξσο. Η πξνζθνξά καο είλαη ζύκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

εξγαζίεο ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο πξνζθνξάο. Η ππεξεζία ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηνπο όξνπο ηεο ζρεηηθήο 

πξόζθιεζεο πξνζθνξάο θαη ησλ ζρεηηθώλ κε απηήλ δηαηάμεσλ θαη θείκελσλ λόκσλ». 

- «ε εηαηξεία/επηρείξεζή καο δελ βξίζθεηαη ζε θακία από ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 & 74 ηνπ Ν.4412/2016, δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηεο 

απόθαζε απνθιεηζκνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν.4412/2016, ε ζπκκεηνρή ηεο δε δεκηνπξγεί θαηάζηαζε ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ θαηά 

ηα εηδηθόηεξα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 24 ηνπ Ν.4412/2016 θαη δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

18 ηνπ Ν.4412/2016.». 

- «σο πξνζσξηλόο αλάδνρνο, κεηά από ηελ απνζηνιή ζρεηηθήο πξόζθιεζεο, αλαιακβάλνπκε λα πξνζθνκίζνπκε ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 

λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηόηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.4250/2014 (Α΄ 74), 

- ηεξώ θαη ζα εμαθνινπζώ λα ηεξώ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, εθόζνλ επηιεγώ, ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ από ηηο δηαηάμεηο 

ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθό δίθαην, 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Η ηήξεζε ησλ ελ ιόγσ ππνρξεώζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηώλεηαη από ηα όξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ 

εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκόδηεο δεκόζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνύλ εληόο ησλ νξίσλ ηεο επζύλεο θαη ηεο 

αξκνδηόηεηάο ηνπο 

- δελ ζα ελεξγήζσ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο 

ζύκβαζεο, εθόζνλ επηιεγώ,  
- ιακβάλσ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμσ ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

- ζπλαηλώ ώζηε ε αλαζέηνπζα αξρή ή θαη ηξίηνη, θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκό ηεο, λα επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη 

ζηνπο θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε απηήλ, ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο δαπάλεο, γηα ην ζθνπό 

ηεο αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ θαη ηεο ελεκέξσζεο έηεξσλ ζπκκεηερόλησλ ζε απηήλ, ιακβάλνληαο θάζε εύινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

απόξξεηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο από θάζε κνξθήο αζέκηηε επεμεξγαζία, ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. 
 

Ηκεξνκελία:   ..………. 2022 

                                                                                                                                                                                       Ο – Η Δει. 

(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. 

 

ΑΔΑ: ΨΛΩ7469Β7Κ-ΨΨΩ
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