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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ
ΕΡΓΟΤ
Θ Εταιρία Διεκνικισ Εκπαίδευςθσ και Ανάπτυξθσ – TRANSCOOP Α.Μ.Κ.Ε., ςτο πλαίςιο
υλοποίθςθσ του ζργου με τίτλο: «Ανάπτυξη Σαυτότητασ ςτη βάςη τησ Παραγωγήσ, τησ Γησ
και του Σοπίου (Developing Identity ON Yield, SOil and Site) - «DIONYSOS»» - Πρόγραμμα
υνεργαςίασ Interreg V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 (Κωδ. MIS 5016090), το οποίο
ςυγχρθματοδοτείται από το από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ ςε
ποςοςτό 85% και από εκνικοφσ πόρουσ ςε ποςοςτό 15%, προτίκεται να απαςχολιςει με
ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου για διάςτθμα 12 μθνϊν (με ενδεχόμενο παράταςθσ ζωσ τθ λιξθ
του εν λόγω ζργου) ςε ζνα (1) άτομο με ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ 12.348,00
Ευρϊ (ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυνολικϊν αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν (εργοδοτικϊν και
εργαηομζνου) και των νόμιμων κρατιςεων) πλζον του ΦΠΑ, ωσ ακολοφκωσ:
Ζνασ/Μία (1) Μθχανικόσ Χωροταξίασ – Περιφερειακισ
Ανάπτυξθσ ι Αρχιτζκτων Μθχανικόσ
Τποςτιριξθ τθσ εταιρίασ ςτθν υλοποίθςθ του Ζργου
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ
“DIONYSOS”
12 μινεσ, με ενδεχόμενο παράταςθσ ζωσ τθ λιξθ του εν
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
λόγω ζργου. Θ ςυνολικι διάρκεια απαςχόλθςθσ αφορά
ςε 882 ϊρεσ.
12.348,00 Ευρϊ (882 ϊρεσ * 14 €/ϊρα,
ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυνολικϊν αςφαλιςτικϊν
AMOIBH
ειςφορϊν (εργοδοτικϊν και εργαηομζνου) και των
νόμιμων κρατιςεων και πλζον
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ  υλλογι ςτοιχείων και υλικοφ για τθν ανάπτυξθ
ψθφιακοφ χαρτογραφικοφ υποβάκρου για τθν
ΑΠΑΧΟΛΗΗ
ελλθνικι περιοχι του ζργου DIONYSOS (Διμων
Παγγαίου Καβάλασ και ουφλίου Ζβρου,
Περιφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ Θράκθσ)
ςχετικά με τον αμπελϊνα, τισ περιοχζσ καλλιζργειασ
τοπικϊν αμπελοοινικϊν ποικιλιϊν, τα οινοποιεία
τθσ περιοχισ κλπ. (Παραδοτζο 3.6.5)
 Τποςτιριξθ τθσ εταιρίασ ςτθν προϊκθςθ δφο
ςυμφϊνων ποιότθτασ γφρω από το κραςί και τον
οινοτουριςμό ςτισ περιοχζσ του ζργου ςτθν Ελλάδα,
κακϊσ και ςχετικι ςυνεργαςία ςε διαςυνοριακό
επίπεδο (με αντίςτοιχεσ περιοχζσ ςτθ Βουλγαρία)
(Παραδοτζο 5.6.3)
 υλλογι ςτοιχείων και υλικοφ και ψθφιοποίθςθ
τουσ για τθν δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων γφρω
από τισ δφο περιοχζσ του ζργου DIONYSOS (Διμοι
Παγγαίου Καβάλασ και ουφλίου Ζβρου,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΗ
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ΣΟΠΟ ΑΠΑΧΟΛΗΗ

ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

ΤΝΕΚΣΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ

Περιφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ Θράκθσ)
(Παραδοτζο 5.6.4)
 υνεργαςία με τα υπόλοιπα ςτελζχθ τθσ Ομάδασ
Ζργου του DIONYSOS για τθν ζγκαιρθ και ποιοτικι
εκπόνθςθ των παραδοτζων του ζργου.
Περιςςότερεσ πληροφορίεσ για το αντικείμενο του
ζργου ςτο ςυνημμζνο με τίτλο “Detailed Description”.
 Ζδρα τθσ Εταιρίασ Διεκνικισ Εκπαίδευςθσ και
Ανάπτυξθσ – TRANSCOOP Α.Μ.Κ.Ε.
 Πεδίο Ζργου των παραπάνω παραδοτζων, εντόσ τθσ
επιλζξιμθσ περιοχισ του Προγράμματοσ, Περιφζρεια
Ανατολ. Μακεδονίασ Θράκθσ και Ν. Βουλγαρία,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 5 (2θ
παράγραφοσ) «Εξειδίκευςη Οδηγιών για τισ
διαδικαςίεσ υλοποίηςησ των ζργων και την
επιλεξιμότητα των δαπανών των Προγραμμάτων
ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκήσ Εδαφικήσ Συνεργαςίασ» όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
 Ο/Θ υποψιφιοσ/α πρζπει να είναι Μθχανικόσ
Χωροταξίασ – Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ ι
Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν, κάτοχοσ πτυχίου από ΑΕΙ
τθσ Ελλάδοσ ι κάτοχοσ ιςότιμου τίτλου ςχολισ τθσ
αλλοδαπισ αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ, αναγνωριςμζνο
από το ΔΟΑΣΑΠ - ΔΙΚΑΣΑ.
 Μεταπτυχιακόσ ι/και διδακτορικόσ τίτλοσ ςπουδϊν
από ίδρυμα του εςωτερικοφ ι του εξωτερικοφ
(εφόςον πρόκειται για ίδρυμα του εξωτερικοφ:
τίτλοσ αναγνωριςμζνοσ από το ΔΟΑΣΑΠ – ΔΙΚΑΣΑ)
 υναφισ με τον τίτλο ςπουδϊν επαγγελματικι
εμπειρία
 Εμπειρία ςε κζματα τοπικισ - χωρικισ ανάπτυξθσ
 Γνϊςεισ - εμπειρία ςτον ςχεδιαςμό βάςεων
δεδομζνων
 Γνϊςεισ - εμπειρία ςε χριςθ Γεωγραφικϊν
υςτθμάτων Πλθροφοριϊν (GIS)
 Δυνατότθτα χειριςμοφ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ
(κατανόθςθ, ομιλία, γραφι), όπωσ αποδεικνφεται
με βάςθ το άρκρο 1 του Π.Δ. 146/2007 ςε
ςυνδυαςμό με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ.1 του
άρκρου 1 ΠΔ116/2006. τοιχείο τεκμθρίωςθσ του
παρόντοσ ςυνεκτιμϊμενου προςόντοσ κεωρείται το
αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ γλωςςομάκειασ.
8. Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00
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α/α ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
1

Αίτθςθ

2

Αναλυτικό Βιογραφικό ςθμείωμα από το οποίο να τεκμαίρονται τα απαιτοφμενα
προςόντα
Αντίγραφα των πτυχίων - πιςτοποιθτικϊν που υποςτθρίηουν τα προςόντα που
αναγράφονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα. Διευκρινίηεται ότι τα αποδεικτικά των
προςόντων των ενδιαφερομζνων δεν απαιτείται να είναι νομίμωσ επικυρωμζνα
Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986, ςτθν οποία οι ενδιαφερόμενοι κα δθλϊνουν:
Α) το οικείο επαγγελματικό μθτρϊο/ επιμελθτιριο, εφ’ όςον είναι εγγεγραμμζνοι,
Β) ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ τουσ οριςτικι καταδικαςτικι απόφαςθ για
ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ ι νομιμοποίθςθ εςόδων
από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ,
Γ) ότι δεν βρίςκονται ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ δραςτθριοτιτων,
αναγκαςτικι διαχείριςθ ι αναγκαςτικό ςυμβιβαςμό οφτε ζχει κινθκεί ςε βάροσ τουσ
διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ,
Δ) ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα που αφορά ςτθν άςκθςθ τθσ
επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ δυνάμει απόφαςθσ με ιςχφ δεδικαςμζνου και
ότι ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ όςον αφορά τθν καταβολι των
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και ςχετικά με τθν πλθρωμι φόρων και τελϊν,
Ε) ότι ζλαβαν γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ, τουσ οποίουσ αποδζχονται όλουσ ανεπιφφλακτα,
Σ) ότι δεν ζχουν κάνει ψευδείσ ι ανακριβείσ δθλϊςεισ κατά τθν παροχι
πλθροφοριϊν που ηθτοφνται από τθν Ανακζτουςα Αρχι,
Η) ότι για τθν ανάλθψθ του ζργου και τθν είςπραξθ τθσ αμοιβισ δεν ςυντρζχει κανζνα
κϊλυμα ςτο πρόςωπο τουσ και ότι ςε αντίκετθ περίπτωςθ κα φροντίςουν για τθν
άρςθ κάκε κωλφματοσ για το ςκοπό αυτό, εφόςον θ Πρόταςι τουσ γίνει αποδεκτι,
Θ) ότι παραιτοφνται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ τουσ για τυχόν απόφαςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, που αφορά ςτθν αναβολι ι ςτθ ματαίωςθ τθσ πρόςκλθςθσ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ι ςτθ μθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ.
Θ) ότι οι άρρενεσ ενδιαφερόμενοι ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ
υποχρεϊςεισ ι ζχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ.
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΟΝΣΩΝ – ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ
α/α
1
2

3

ΠΡΟΟΝ – ΚΡΙΣΗΡΙΟ
Κάτοχοσ πτυχίου ΑΕΙ Μθχανικϊν Χωροταξίασ –
Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ ι Αρχιτεκτόνων
Μθχανικϊν
υναφισ με τον τίτλο ςπουδϊν επαγγελματικι
εμπειρία
Μεταπτυχιακόσ ι/και διδακτορικόσ τίτλοσ
ςπουδϊν από ίδρυμα του εςωτερικοφ ι του
εξωτερικοφ (εφόςον πρόκειται για ίδρυμα του
εξωτερικοφ: τίτλοσ αναγνωριςμζνοσ από το
ΔΟΑΣΑΠ – ΔΙΚΑΣΑ)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ
Θ ζλλειψθ του προςόντοσ
ιςοδυναμεί με αποκλειςμό από τθ
διαδικαςία
0,5 Μόρια ανά Μινα εμπειρίασ
Μζγιςτη βαθμολόγηςη: 20
Μεταπτ. Σίτλοσ: 5 Μόρια
Διδακτορ. Σίτλοσ: 10 Μόρια
Μζγιςτη βαθμολόγηςη: 10
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4
5
6

7

Ζνα (1) Μόριο ανά Μινα
εμπειρίασ
Μζγιςτη βαθμολόγηςη: 15

Εμπειρία ςε κζματα τοπικισ – χωρικισ
ανάπτυξθσ
Γνϊςεισ - εμπειρία ςτον ςχεδιαςμό βάςεων
δεδομζνων
Γνϊςεισ - εμπειρία ςε Γεωγραφικά υςτιματα
Πλθροφοριϊν (GIS)
Δυνατότθτα χειριςμοφ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ
(κατανόθςθ, ομιλία, γραφι), όπωσ
αποδεικνφεται με βάςθ το άρκρο 1 του Π.Δ.
146/2007 ςε ςυνδυαςμό με το τελευταίο
εδάφιο τθσ παρ.1 του άρκρου 1 ΠΔ116/2006.
τοιχείο τεκμθρίωςθσ του παρόντοσ
ςυνεκτιμϊμενου προςόντοσ κεωρείται το
αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ γλωςςομάκειασ.
ΤΝΟΛΟ

ΝΑΙ 20 μόρια ΟΧΙ 0 μόρια
ΝΑΙ 20 μόρια ΟΧΙ 0 μόρια

Καλι Γνϊςθ (Β2): 5 Μόρια
Πολφ Καλι Γνϊςθ (Γ1/C1): 10
Μόρια
Άριςτθ Γνϊςθ (Γ2/C2): 15 Μόρια
Μζγιςτη Βαθμολόγηςη: 15

100

Η προςμζτρηςη μονάδων βαθμολόγηςησ πραγματοποιείται για τα προςόντα εκείνα τα
οποία αναφζρονται ςτα ςυνεκτιμώμενα προςόντα-κριτήρια τησ πρόςκληςησ και
βρίςκονται ςε αντικειμενική ςυνάφεια με τισ απαιτήςεισ του ζργου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΑΙΣΗΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι αιτιςεισ των υποψθφίων κα εξεταςκοφν από τριμελι επιτροπι αξιολόγθςθσ.
2. Από τισ αιτιςεισ που υποβάλλονται εμπρόκεςμα και παραδεκτά κατά τα ανωτζρω,
επιλζγεται εκείνθ που κρίνεται πιο κατάλλθλθ και ςυνάπτεται ςφμβαςθ μίςκωςθσ
ζργου με τον/τθν επιλεχκζντα/είςα ςτθ βάςθ τθσ ςυμβατικισ ελευκερίασ.
3. Για τουσ ενδιαφερόμενουσ των οποίων οι τίτλοι ςπουδϊν αποτελοφν απαιτοφμενο
τυπικό προςόν και ζχουν χορθγθκεί από ιδρφματα του εξωτερικοφ πρζπει να
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά αναγνϊριςθσ του ΔΟΑΣΑΠ - ΔΙΚΑΣΑ.
4. Θ Εταιρία Διεκνικισ Εκπαίδευςθσ και Ανάπτυξθσ – TRANSCOOP Α.Μ.Κ.Ε. δεν
αναλαμβάνει καμία δζςμευςθ προσ ςφναψθ ςφμβαςθσ, δεδομζνου ότι επαφίεται
ςτθν πλιρθ διακριτικι τθσ ευχζρεια θ ςφναψθ ι μθ ςφμβαςθσ, αποκλειόμενθσ
οιαςδιποτε αξιϊςεωσ των ενδιαφερομζνων.
5. Οι υποψιφιοι ζχουν δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφά τουσ κακϊσ και ςε αυτά
των ςυνυποψθφίων τουσ κατόπιν γραπτισ τουσ αίτθςθσ και υπό τισ προχποκζςεισ
του άρκρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Αϋ 45/9.3.1999).
6. Οι υποψθφιότθτεσ κα κατατεκοφν ι κα αποςταλοφν ςε κλειςτό φάκελο ςτθν ζδρα
τθσ εταιρίασ ζχοντασ εξωτερικά τθν ζνδειξθ:
ΠΡΟ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΙΑ ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ – TRANSCOOP
Α.Μ.Κ.Ε.
ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΩΗ ΘΕΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΗΝ ΜΕ ΑΡ. 2
/ 21-09-2018 ΠΡΟΚΛΗΗ

Θ υποβολι των αιτιςεων και λοιπϊν δικαιολογθτικϊν από τουσ ενδιαφερόμενουσ κα
γίνεται ςτθν ζδρα τθσ Εταιρίασ Διεκνικισ Εκπαίδευςθσ και Ανάπτυξθσ – TRANSCOOP
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Α.Μ.Κ.Ε., Αλ. Μιχαθλίδθ 17, Σ.Κ. 55236 Πανόραμα Θεςςαλονίκθσ, Δευτ. ζωσ Παρ. με
προςωπικι παράδοςθ, ταχυδρομικά ι με ταχυμεταφορά. Εμπρόκεςμεσ κεωροφνται οι
αιτιςεισ που κα παραλθφκοφν μζχρι τθν παραπάνω οριηόμενθ θμερομθνία και ϊρα. τθν
περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι αποςτολισ με ταχυμεταφορά, θ TRANSCOOP
ουδεμία ευκφνθ φζρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακζλων των αιτιςεων που
κα αποςταλοφν.

Πλθροφορίεσ για τθν πρόςκλθςθ διατίκενται γραπτϊσ κατόπιν αιτιματοσ, με θλεκτρονικό
ταχυδρομείο ςτθν διεφκυνςθ transcoop@transcoop.gr.
Τπεφκυνθ Επικοινωνίασ: Σατιάνα Βαςιλείου
Ο Διαχειριςτισ τθσ TRANSCOOP
Ακανάςιοσ Καραμόςχοσ
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ΑΙΣΗΗ

ΠΡΟ: ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΙΑ ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ – TRANSCOOP Α.Μ.Κ.Ε.

ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ

ασ υποβάλλω, ςυνθμμζνα, τα παρακάτω δικαιολογθτικά:

ΕΠΩΝΤΜΟ:.........…....................................

1) .....……………………..…………………………

ΟΝΟΜΑ:....................................................

2) .....……………………..…………………………

ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ:......................…...................
ΘΜΕΡ. ΓΕΝΝΘΘ:....…………......................
ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΘΘ:........………….................
..............………………………..........................

3) .....……………………..…………………………
4) .....……………………..…………………………
.....……………………..…………………………
.....……………………..…………………………
.....……………………..…………………………

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

.....……………………..…………………………

(οδόσ, αρικμόσ, πόλθ, ταχ. κϊδικασ)

.....……………………..…………………………

….................…….......................................

προκειμζνου να κζςω υποψθφιότθτα για τθν πλιρωςθ

.........................……………............…...........

κζςθσ για

.........................……….…………….................

Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ ι Αρχιτζκτων Μθχανικό

ΣΘΛ. ΚΑΣΟΙΚΙΑ:.......…….........………........

ςτο πλαίςιο του ζργου με τίτλο: «Ανάπτυξθ

ΣΘΛ. ΚΙΝΘΣΟΤ:...........….........……….........

Σαυτότθτασ ςτθ βάςθ τθσ Παραγωγισ, τθσ Γθσ και

ζναν/μία (1) Μθχανικό Χωροταξίασ –

του Σοπίου (Developing Identity ON Yield, SOil and
e-mail:…………………………….……....…

Site)

και

ακρϊνυμο:

“DIONYSOS”

(Κωδ.

MIS

5016090), του Προγράμματοσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ
ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ

υνεργαςίασ INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-

(αρικμόσ, εκδοφςα αρχι, χρονολ. εκδόςεωσ)

2020

.................................................................
...............................………….......................

Ο αιτϊν / Θ αιτοφςα

.......................................................................
(υπογραφι)

Θεςςαλονίκθ, ............./............./ 2018
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 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)

(1)

ΠΡΟ :

Εταιρία Διεθνικήσ Εκπαίδευςησ και Ανάπτυξησ

Ο – Η Όλνκα:

Επώλπκν:

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:
Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):
Σόπνο Γέλλεζεο:
Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:
Σόπνο Καηνηθίαο:

Σει:
Οδόο:

Αξηζ:

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986,δειώλσ όηη:

ΣΚ:

Δ/λζε Ηιεθηξ.
Σαρπδξνκείνπ
(Εmail):
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ

Α) Είμαι γραμμζνοσ/θ ςτο ……………… Επιμελθτιριο Ελλάδασ ι Δεν ζχω υποχρζωςθ εγγραφισ ςε Επιμελθτιριο
Β) δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ μου οριςτικι καταδικαςτικι απόφαςθ για ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία,
απάτθ ι νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ,
Γ) δεν βρίςκομαι ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ δραςτθριοτιτων, αναγκαςτικι διαχείριςθ ι αναγκαςτικό ςυμβιβαςμό
οφτε ζχει κινθκεί ςε βάροσ μου διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ,
Δ) δεν ζχω καταδικαςκεί για αδίκθμα που αφορά ςτθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ μου δραςτθριότθτασ δυνάμει απόφαςθσ
με ιςχφ δεδικαςμζνου και ότι ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ μου όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ και ςχετικά με τθν πλθρωμι φόρων και τελϊν,
Ε) ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, τουσ οποίουσ αποδζχομαι όλουσ
ανεπιφφλακτα,
Σ) δεν ζχω κάνει ψευδείσ ι ανακριβείσ δθλϊςεισ κατά τθν παροχι πλθροφοριϊν που ηθτοφνται από τθν Ανακζτουςα Αρχι
Η) για τθν ανάλθψθ του ζργου και τθν είςπραξθ τθσ αμοιβισ δεν ςυντρζχει κανζνα κϊλυμα ςτο πρόςωπο μου και ότι ςε
αντίκετθ περίπτωςθ κα φροντίςω για τθν άρςθ κάκε κωλφματοσ για το ςκοπό αυτό, εφόςον θ Πρόταςι μου γίνει αποδεκτι,
Θ) παραιτοφμαι από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ μου για τυχόν απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που αφορά ςτθν
αναβολι ι ςτθ ματαίωςθ τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ι ςτθ μθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ.
Θ) Ζχω εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ μου υποχρεϊςεισ ι Ζχω απαλλαγεί μόνιμα από τισ ςτρατιωτικζσ μου υποχρεϊςεισ
(μόνο για άρρενεσ)

Ηκεξνκελία: …….../2018

Ο/Η Δειώλ/νύζα

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.

