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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. Κ.Τ.
ΤΜΗΜΑ ANOIΚTΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 80-88
Τ.Κ.: 11741 Αθήνα
Τηλ.: 213 2065133
Φαξ: 213 2065015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
για την προμήθεια Εξοπλισμού σε παραδοσιακά μουσικά όργανα για την κάλυψη των
αναγκών των Μουσικών Σχολείων της Αττικής (CPV: 37310000-4)
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής ΑυτοδιοίκησηςΕμβάθυνση της Δημοκρατίας- Ενίσχυση της Συμμετοχής– Βελτίωση της Οικονομικής και
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ-Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27.12.2010) – «Οργανισμός της
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α’/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Συμβάσεων».
6. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις».
7. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992
(Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’74/26-03-2014).
8. Την παρ.Ζ του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16/2/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές».
9. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.A/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του 1ου άρθρου του
Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α/2014) και το Ν. 4412/2016.
10. Το Ν.4129/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄52) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
11. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
12. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα
Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010).
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13. Το Ν.2859/2000 (ΦΕΚ τ. Α΄248) «Κύρωση κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας».
14. Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες
διατάξεις».
15. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες».
16. Τη με αρ.πρωτ.Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων».
17. Την υπ΄αρ.57654/22-5-2017 (ΦΕΚ τ.Β 1781/23-5-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης με θέμα «Ρύθμιση Ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης».
18. Την υπ΄αρ.56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ τ.Β 1924/2-6-2017) Απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
19. Την με αρ. πρωτ.Π1/542/4-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
20. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς
και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και
αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
21. Την υπ’ αρ. πρωτ.499022/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβαση
Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 688/03-09-2019).
22. Την υπ’ αρ.210/2018 (ΑΔΑ: 6ΝΦΞ7Λ7-ΦΘ9) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
με θέμα «Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την
προμήθεια με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»,
συνολικού προϋπολογισμού €447.805,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)».
23. Την προγραμματική σύμβαση με θέμα «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» και ημερομηνία έναρξης την 04/04/2019.
24. Την υπ’ αρ.115/2019 (ΑΔΑ: ΩΗΑ77Λ7-2ΦΥ) Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής περί
έγκρισης πολυετούς δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού €447.805 συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
Υπουργείου Παιδείας με αντικείμενο τον Εξοπλισμό Μουσικών Σχολείων Περιφέρειας Αττικής.
25. Την υπ’ αρ. πρωτ.360/02-01-2020 (ΑΔΑ: Ω5ΓΝ7Λ7-Λ6Σ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
26. Την υπ’ αρ.15/2019 διακήρυξη του ηλεκτρονικού άνω των ορίων ανοικτού μειοδοτικού
διαγωνισμού για την προμήθεια Εξοπλισμού Μουσικών Σχολείων Περιφέρειας Αττικής για την
κάλυψη των αναγκών των Μουσικών Σχολείων της Αττικής, προϋπολογισμού €441.415,00
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΑΔΑΜ: 19PROC005749354).
27. Την ορθή επανάληψη της υπ΄αρ.2082/2019 (ΑΔΑ: Ω3ΦΝ7Λ7-6ΑΩ) Απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης.
28. Το γεγονός ότι για την Ομάδα 3 (Εξοπλισμός σε παραδοσιακά μουσικά όργανα) του ανωτέρω
διαγωνισμού δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.
29. Την υπ’ αρ.3007/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η
προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.2α του
Ν.4412/2016, για την Ομάδα 3 της με αρ.15/2019 διακήρυξης, προϋπολογισμού €19.040
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΕΙ
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν, να προσέλθουν την Πέμπτη, 27/02/2020 και ώρα
11:00 στη συνεδρίαση ενώπιον της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής (3ος όροφος, Λ. Συγγρού
80-88) για τη διαπραγμάτευση τιμής (άρθρο 32, παρ.2α του Ν.4412/2016) σχετικά με την
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προμήθεια εξοπλισμού σε παραδοσιακά μουσικά όργανα για την κάλυψη των αναγκών των
Μουσικών Σχολείων της Αττικής (CPV: 37310000-4) με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:
Εξοπλισμός σε παραδοσιακά μουσικά όργανα
α/α

Είδος

Προϋπολογισμός
Τεμαχίου

Τεμάχια

Σύνολο προ
ΦΠΑ

Σύνολο
με ΦΠΑ 24%

1.000 €

4

3.225,80 €

4.000 €

1

Λαούτο Στεριανό

2

Ούτι

700 €

3

1.693,55 €

2.100 €

3

Μαντολίνο

250 €

3

604,84 €

750 €

4

Μαντόλα

500 €

1

403,23 €

500 €

5

Κανονάκι

1.500 €

2

2.419,35 €

3.000 €

6

Κλαρίνο παραδοσιακό

800 €

3

1.935,48 €

2.400 €

7

Σαντούρι

2.000 €

2

3.225,81 €

4.000 €

8

Μπεντίρ

150 €

5

604,84 €

750 €

9

Ταμπουράς

200 €

5

806,50 €

1.000 €

10

Τουμπελέκι

150 €

2

242 €

300 €

11

Ντέφι

120 €

2

193,60 €

240 €

Γενικό Σύνολο προ ΦΠΑ

15.354,84 €

Γενικό σύνολο με ΦΠΑ

19.040 €

Προδιαγραφές Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων
9. ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ
1

Σκάφος με ντούγες από μαόνι ή κελεμπέκι ή μουριά ή καρυδιά ή συνδυασμό αυτών

2

Κλειδιά από έβενο ή rosewood

3

Μήκος χορδής 68-69cm

4

27-28 μπερντέδες

5

Επτά χορδές (3+2+2)

6

Θήκη μεταφοράς με ενισχυμένη εσωτερική επένδυση 3mm κατ' ελάχιστο
1. ΛΑΟΥΤΟ

1

Μήκος κλίμακας 70cm

2

Καπάκι από έλατο

3

Σκάφος από καρυδιά ή παλίσανδρο ή κελεμπέκι ή μουριά ή έβενο ή συνδυασμό αυτών

4

25 ντούγες τουλάχιστον

5

Διαστάσεις σκάφους 47x36x18 (με απόκλιση +/-1%)

6

Ταστιέρα από έβενο

7

11 μπερντέδες

8

4.8cm φάρδος ταστιέρας στην ένωση ηχείο-μπράτσο (με απόκλιση +/-1mm)

9

4 cm φάρδος ταστιέρας στο προσκεφάλι (με απόκλιση +/- 1mm)
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10

Επένδυση στο μπράτσο από το ξύλο κατασκευής του σκάφους

11

7 καμάρια

12

Κλειδιά λαούτου/μαντόλας

13

Σκληρή θήκη μεταφοράς
2. ΟΥΤΙ

1

Μήκος κλίμακας 58,5 cm (με απόκλιση +/-1%)

2

Καπάκι από έλατο

3

Σκάφος με 15 ντούγες τουλάχιστον

4

Διαστάσεις σκάφους 48x36x19 (με απόκλιση +/-1%)

5

Tαστιέρα από έβενο

6

Κλειδιά από έβενο ή rosewood

7

5,5-5,8cm φάρδος ταστιέρας στην ένωση ηχείο-μπράτσο

8

3,8-4cm φάρδος ταστιέρας στο προσκεφάλι.

9

Θήκη μεταφοράς με ενισχυμένη εσωτερική επένδυση 3mm κατ' ελάχιστο
3. ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ

1

Σκάφος από Καρυδιά ή κελεμπέκι ή μουριά ή Wenge

2

Καπάκι από Έλατο

3

Ταστιέρα & Καβαλάρης από Έβενο

4

Θήκη μεταφοράς με ενισχυμένη εσωτερική επένδυση 3mm κατ' ελάχιστο
4. ΜΑΝΤΟΛΑ

1

Σκάφος από Καρυδιά ή κελεμπέκι ή μουριά ή Wenge

2

Καπάκι από Έλατο

3

Ταστιέρα & Καβαλάρης από Έβενο

4

Θήκη μεταφοράς με ενισχυμένη εσωτερική επένδυση 3mm κατ' ελάχιστο
6. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΛΑΡΙΝΟ

1

Σώμα από έβενο ή Grenadilla

2

Σύστημα κλειδιών Muller ή Oehler ή Albert.

3

Δύο βαρελάκια

4

Επάργυρα κλειδιά

5

Θήκη μεταφοράς τύπου βαλίτσας
7. ΣΑΝΤΟΥΡΙ

1

Έκταση 3 1/2 οκτάβες

2

Καπάκι και πάτος από έλατο ή ερυθρελάττη

3

Μπαλκόνι από κελεμπέκι ή pin block
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4

Καβαλάρηδες από οξυά

5

Βάση στήριξης

6

Δυο σετ μπακέτες

7

Κλειδί κουρδίσματος

8

Θήκη μεταφοράς τύπου βαλίτσας με ρόδες
5. ΚΑΝΟΝΑΚΙ

1

26 φωνών

2

Καπάκι από μασίφ ξύλο πλάτανου

3

Κλειδιά από έβενο ή rosewood

4

Μαντάλια από silver alpaca ή nickel

5

Φυσικό δέρμα ή συνθετικό (Fiberskin)

6

Χορδές από PVF ή μικτό set PVF-Nylon.

7

Δυο σετ πένες και ειδικά δαχτυλίδια

8

Κλειδί κουρδίσματος

9

Θήκη μεταφοράς τύπου βαλίτσας
11. ΝΤΕΦΙ

1

Ηπειρώτικο ντέφι με διάμετρο 30 cm (12") από καρυδιά ή οξυά (με απόκλιση +/-5%)

2

Τέσσερα ζεύγη χάλκινα ζίλια

3

Δυνατότητα κουρδίσματος με εσωτερικό μηχανισμό ή εξωτερικό ελαφρύ σιδερένιο στεφάνι

4

Μεμβράνη από φυσικό δέρμα ή συνθετικό Fiberskin

5

Θήκη μεταφοράς
8. ΜΠΕΝΤΙΡ

1
2

Διάμετρος πλαισίου 40- 46cm (16in έως 18in) από καρυδιά ή οξυά

3

Πλάτος 8-10 cm και δυνατότητα κουρδίσματος με εσωτερικό μηχανισμό
Μεμβράνη από φυσικό δέρμα ή συνθετικό Fiberskin

4

Θήκη μεταφοράς
10. ΤΟΥΜΠΕΛΕΚΙ

1

Χάλκινο σώμα

2

38-40 cm ύψος

3

Χάλκινο στεφάνι διαμέτρου 18-20 cm με 5 βίδες

4

Μεμβράνη από συνθετικό δέρμα (fiberskin)

5

Θήκη μεταφοράς

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, μαζί με την οικονομική τους προσφορά, τα εξής:
1) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει
(συνημμένο υπόδειγμα), ότι αποδέχονται όλες τις προδιαγραφές και ελάχιστες απαιτήσεις της
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Διακήρυξης 15/2019 του ηλεκτρονικού άνω των ορίων ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια Εξοπλισμού Μουσικών Σχολείων Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη των αναγκών
των Μουσικών Σχολείων της Αττικής, προϋπολογισμού €441.415,00 συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. και ότι δεσμεύονται για την τήρηση όλων των όρων της ως άνω Διακήρυξης, καθώς και της
παρούσας Πρόσκλησης για διαπραγμάτευση.
2) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για δέκα (10) μήνες από την επόμενη
της ημέρας διενέργειας της διαπραγμάτευσης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του
παραπάνω αναφερομένου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.
Κατά τα λοιπά η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με:
α) Τo Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης 15/2019.
β) Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διαπραγμάτευσης παρέχονται από την Υπηρεσία.
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Σ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
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):

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Κ.Τ.-ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Αποδέχομαι όλες τις προδιαγραφές και ελάχιστες απαιτήσεις της Διακήρυξης 15/2019 του ηλεκτρονικού άνω των ορίων
ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Εξοπλισμού Μουσικών Σχολείων Περιφέρειας Αττικής για την κάλυψη
των αναγκών των Μουσικών Σχολείων της Αττικής και ότι δεσμεύονται για την τήρηση όλων των όρων της ως άνω
Διακήρυξης, καθώς και της παρούσας Πρόσκλησης για διαπραγμάτευση.

Ημερομηνία:
…/…/2019
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, όπου απευθύνεται η
αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.
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