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Θζμα: «Διακιρυξθ πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ καταςτροφισ - ανακφκλωςθσ 
πινακίδων κυκλοφορίασ οχθμάτων που βρίςκονται ςτo αρχείο τθσ Δ.Ο.Τ. Πφργου & Δ.Ο.Τ 
Αμαλιάδοσ ». 
 
 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  ΣΗ  Δ.Ο.Τ.  ΠΤΡΓΟΤ 
 

Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Τισ διατάξεισ: 
α) Του ν. 4530/2018 (Αϋ 59) «υκμίςεισ κεμάτων μεταφορϊν και άλλεσ διατάξεισ» και ειδικότερα 
του άρκρου 45 παρ. 1 και 4 αυτοφ. 
β) Του Κεφαλαίου Α’ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του ν.4389/2016 (Αϋ 94) 
και ειδικότερα των άρκρων 7, 14, παρ. 1, 19 παρ. 5 και 41αυτοφ. 
γ) Τθσ με αρικμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013 Βϋ130 και Βϋ372 απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν και 
του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτον Γενικό Γραμματζα τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν», όπωσ ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει 
ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου α’ τθσ παρ. 3 του άρκρου 41 του ν. 
4389/2016. 
δ) Τθσ με αρικμ. 1 τθσ 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξθσ του Υπουργικοφ Συμβουλίου «Επιλογι και 
διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου 
Οικονομικϊν» ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 10 του 
άρκρου 41 του ν.4389/2016. 
ε) Τθσ με αρικμ. Δ.ΟΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (Βϋ 
968)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
ςτ) Τθσ με αρικμ. Δ.ΟΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Βϋ 12) απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςε όργανα Κεντρικϊν, 
Ειδικϊν Αποκεντρωμζνων και Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουςιοδότθςθ υπογραφισ ςε Ρροϊςταμζνουσ Γενικϊν Διευκφνςεων και 
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Ρροϊςταμζνουσ ι Υπευκφνουσ Αυτοτελϊν Υπθρεςιϊν, κακϊσ και οριςμόσ Δευτερευόντων 
Διατακτϊν Υπθρεςιϊν αυτισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
η) Τθν αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Ανανζωςθ τθσ κθτείασ 
του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 27/Υ.Ο.Δ.Δ./ 17-1-2020) 
θ) Τισ διατάξεισ του Ν. 2690/1999 (Αϋ45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ». 
2. Τθν ανάγκθ καταςτροφισ-ανακφκλωςθσ των πινακίδων κυκλοφορίασ τθσ Δ.Ο.Υ. Ρφργου & 
Δ.Ο.Υ Αμαλιάδοσ  
3. Το γεγονόσ ότι από τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ παροφςασ δεν προκαλείται επιπλζον 
δαπάνθ ςε βάροσ του Νομαρχιακοφ Ρροχπολογιςμοφ Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν - Δ.Ο.Υ. τθσ 
Α.Α.Δ.Ε. (Ε.Φ. 1023-801-0321800). 
4. Τθν με αρικμ. πρωτ. 17876/01-04-2022 (AΔΑ :6Θ346ΜΡ3Η-Β7Υ) απόφαςθ ςυγκρότθςθσ 
επιτροπισ για τθν διενζργεια των διαδικαςιϊν επιλογισ για τθν καταςτροφι των πινακίδων 
κυκλοφορίασ με ανακφκλωςθ ςφμφωνα με τθν Α.Τ.Υ.Ε. Α.Α.Δ.Ε. 1148065 ΕΞ 2019 Απόφαςθ του 
Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. 
 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 
 
Τθ διενζργεια πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ καταςτροφισ και ανακφκλωςθσ 
πινακίδων κυκλοφορίασ οχθμάτων που βρίςκονται ςτο αρχείο τθσ Δ.Ο.Υ. ΡΥΓΟΥ & Δ.Ο.Υ 
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ με κριτιριο τθν υψθλότερθ προςφερόμενθ τιμι ανά τεμάχιο προ Φ.Ρ.Α. Θ ελάχιςτθ 
τιμι προςφοράσ ανά τεμάχιο προ Φ.Ρ.Α. κακορίηεται με τθν παροφςα ςτο ποςό των 0,05 ευρϊ.  
 
Αναλυτικότερα ο προχπολογιςμόσ ςφμβαςθσ προςδιορίηεται κατϋελάχιςτο, ωσ εξισ : 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΜΒΑΗ 

 

Ποςότθτα 
πινακίδων 

 

Ελάχιςτθ τιμι ανά τεμάχιο 
(προ Φ.Π.Α.) 

φνολο ελάχιςτθσ αξίασ 
ςφμβαςθσ 

(προ Φ.Π.Α. ) 

2.519,00 0,05€ 125,95 € 

 
θμείωςθ: Για τισ παραπάνω αξίεσ ιςχφουν τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 39Α του 
Ν.2859 (Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ) τ.Α 248 ΦΕΚ όπωσ αυτό ιςχφει. 
Στον παραπάνω πίνακα παρατίκενται οι ποςότθτεσ πινακίδων όπωσ αυτζσ καταμετρικθκαν από 
τθν αρμόδια προσ τοφτο επιτροπι τθσ Δ.Ο.Υ. ΡΥΓΟΥ. 
 
Άρκρο 1. - Προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία επιλογισ οικονομικοφ φορζα 
1.Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν διαδικαςία επιλογισ ζχουν όλοι ανεξαιρζτωσ οι οικονομικοί φορείσ, 
φυςικά ι νομικά πρόςωπα, θμεδαποί ι αλλοδαποί, εφόςον είναι ικανοί προσ δικαιοπραξία. 
2.Θ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ με εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο επιτρζπεται με τθν 
προχπόκεςθ ότι ο εξουςιοδοτθμζνοσ αντιπρόςωποσ κα κατακζςει ςτον φάκελο τθσ προςφοράσ 
του όλα τα απαραίτθτα νομιμοποιθτικά ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν ςχετικι εντολι. 
3.Τα νομικά πρόςωπα ςυμμετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ επιλογισ δια του νόμιμου εκπροςϊπου τουσ 
ι με νόμιμα διοριςμζνο εκπρόςωπο τθσ επιλογισ τουσ, οφείλουν όμωσ να προςκομίςουν όλα τα 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ τουσ. 
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4.Ρεριςςότερα από ζνα πρόςωπα μποροφν να ςυμμετάςχουν από κοινοφ κατά τθ διαδικαςία 
επιλογισ μόνο με κοινό αντιπρόςωπο, που ζχει εξουςιοδοτθκεί από αυτοφσ νόμιμα. Θ ανωτζρω 
ζνωςθ οικονομικϊν φορζων δεν απαιτείται να φζρει ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι. 
5.Οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να προςκομίςουν μαηί με τθν προςφορά τουσ όλα τα 
προβλεπόμενα από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, νομιμοποιθτικά ζγγραφα οργάνωςθσ ι ςυμμετοχισ 
ςε ςυςτιματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ ςφμφωνα με το ν. 2939/2001. 
6.Θ ςυμμετοχι των ενδιαφερόμενων ςτθ διαδικαςία επιλογισ ςυνεπάγεται: 
α) τθν αποδοχι των όρων τθσ διαδικαςίασ επιλογισ χωρίσ καμία επιφφλαξθ,  
β) ότι γνωρίηουν το είδοσ, το υλικό και τθν ποςότθτα των πινακίδων κυκλοφορίασ, όπωσ αυτά 
περιγράφονται ςτουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ,  
γ) ότι γνωρίηουν ποφ βρίςκονται οι προσ καταςτροφι με αποκλειςτικό ςκοπό τθν ανακφκλωςι 
τουσ πινακίδεσ κυκλοφορίασ και δθλϊνουν ότι ζχουν εξαςφαλιςμζνα τα μζςα και τον τρόπο τθσ 
ζγκαιρθσ μεταφοράσ τουσ, 
δ) ότι παραιτοφνται από κάκε δικαίωμά τουσ για ακφρωςθ ι υπαναχϊρθςθ, μείωςθ του 
αντιτίμου, κακϊσ και από κάκε αξίωςι τουσ για αποηθμίωςθ εξ αιτίασ φανερϊν ι κρυμμζνων 
ελαττωμάτων ι ιδιοτιτων που λείπουν από τισ πινακίδεσ κυκλοφορίασ. 
 
Άρκρο 2 - Διαδικαςία επιλογισ 
H διαδικαςία επιλογισ διεξάγεται κατόπιν υποβολισ ζγγραφων ςφραγιςμζνων προςφορϊν από 
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ, ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΡΥΓΟΥ ςτθν διεφκυνςθ  
Μανωλοποφλου & Μαγνθςίασ , 
Ρφργοσ  Τ.Κ. 27131. 
 
Άρκρο 3 - Διαδικαςία υποβολισ προςφορϊν 
1. Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςε διαδικαςία επιλογισ, πρζπει να υποβάλλουν, ιδιοχείρωσ 
ι επί αποδείξει (π.χ. ςυςτθμζνθ επιςτολι,courier), προςφορά ζωσ τθν 3/10/2022 και ϊρα 13:00. 
. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτο Τμιμα Εϋ Διοικθτικισ και Μθχανογραφικισ Υποςτιριξθσ, 2οσ 
όροφοσ, ςτθν διεφκυνςθ Μανωλοποφλου & Μαγνθςίασ , Τ.Κ.27131. 
Εναλλακτικζσ προςφορζσ ι προςφορζσ υπό αίρεςθ δεν γίνονται δεκτζσ. 
Οι προςφορζσ κα αποςφραγιςκοφν από τθν αρμόδια επιτροπι ςτα γραφεία τθσ Δ.Ο.Τ. Πφργου 
τθν ίδια θμζρα, 3/10/2022, ςτισ 13:15  
2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο πρζπει να 
αναγράφονται ευκρινϊσ: 
α) θ λζξθ Ρροςφορά, 
β) θ επωνυμία τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τθ διαδικαςία επιλογισ, 
γ) ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ, 
δ) θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν),  
ε) τα ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα. 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
 

ΡΟΣΦΟΑ ΤΟΥ ................................................................................................... 
αναγράφονται τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ, δθλαδι : επωνυμία του φυςικοφ ι νομικοφ 
προςϊπου και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ τισ επωνυμίεσ των οικονομικϊν φορζων που τθν 
αποτελοφν, κακϊσ και τα απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχ. διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, 
fax, e-mail) 

Για τθν: «Διακιρυξθ πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ καταςτροφισ - ανακφκλωςθσ 
πινακίδων κυκλοφορίασ οχθμάτων που βρίςκονται ςτo αρχείο τθσ Δ.Ο.Τ. Πφργου & Δ.Ο.Τ 
Αμαλιάδοσ».  
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Αρικμόσ Διακιρυξθσ : .....................................................  

Ανακζτουςα Αρχι:  
 

Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: ......................... 
Θμζρα: ..................... 
Ώρα: .................. 
 

ΡΟΣΟΧΘ: ΡΑΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΘΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΡΟ ΤΟ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Θ ΤΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 
Ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ περιζχει τα ακόλουκα : 
α)Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ » β)Ξεχωριςτό 
ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά » ο οποίοσ περιζχει το ζντυπο τθσ 
οικονομικισ προςφοράσ τθσ παροφςασ. 
Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 
 
Ρεριεχόμενο επί μζρουσ φακζλων 
Α) Δικαιολογθτικά υμμετοχισ  
Οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να προςκομίςουν μαηί με τθν προςφορά τουσ όλα τα προβλεπόμενα 
από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, νομιμοποιθτικά ζγγραφα οργάνωςθσ ι ςυμμετοχισ ςε ςυςτιματα 
εναλλακτικισ διαχείριςθσ ςφμφωνα με το ν. 2939/2001. 
Τθν υπεφκυνθ διλωςθ θ οποία επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα 
Τθν εγγυθτικι επιςτολι 
 
Β)Οικονομικι προςφορά  
Ο φάκελοσ «Οικονομικι προςφορά» κα περιζχει το Ζντυπο τθσ Οικονομικισ  Ρροςφοράσ το 
οποίο περιλαμβάνεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ A ́ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.  
Θ οικονομικι προςφορά υπογράφεται κατά περίπτωςθ από τον νόμιμο/-ουσ εκπρόςωπο/-ουσ 
του νομικοφ προςϊπου και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ είτε από όλουσ τουσ φορείσ που τθν αποτελοφν 
είτε από τον κοινό εκπρόςωπό τουσ. 
3. Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά 
δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που 
κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α’ 188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να 
ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο 
αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ 
χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 
4. Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν υπθρεςία που διενεργεί τθ διαδικαςία επιλογισ πριν από 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, δεν αποςφραγίηονται, αλλά 
παραδίδονται ςτθν αρμόδια επιτροπι προ τθσ εκπνοισ τθσ καταλθκτικισ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφορϊν που κακορίηεται από τθ διακιρυξθ. 
5.Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται από τον πρόεδρο τθσ αρμόδιασ επιτροπισ και μετά τθν 
κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. 
6.Ρροςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, επιςτρζφονται ςτον οικονομικό φορζα χωρίσ να 
αποςφραγιςκοφν ι να αξιολογθκοφν αντιςτοίχωσ. 
7.Οι προςφορζσ υπογράφονται από τον οικονομικό φορζα ι, ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, 
από τον νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 
8.Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται είτε από 
όλουσ τουσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
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εξουςιοδοτθμζνο. Σε περίπτωςθ που επιλεγεί προςφορά που υποβλικθκε από ζνωςθ 
οικονομικϊν φορζων, κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ευκφνεται εισ ολόκλθρον για τθν καταβολι του 
περιλαμβανόμενου ςτθν προςφορά ποςοφ και για τθν τιρθςθ εν γζνει των όρων τθσ παροφςασ 
απόφαςθσ και τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ. 
 
 
Άρκρο 4 - Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν 
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προςφζροντεσ για χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν 
από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ (ζναρξθσ) διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
1.Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο των τριϊν (3) μθνϊν απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 
2.Σε περίπτωςθ υποβολισ αιτιματοσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ 
προςφοράσ πριν τθ λιξθ ιςχφοσ τθσ, εφόςον ςυντρζχουν εξαιρετικοί λόγοι, οι προςφορζσ των 
οικονομικϊν φορζων που αποδζχκθκαν τθν παράταςθ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν για το 
επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 
3.Θ παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ μπορεί να λαμβάνει χϊρα κατ’ ανϊτατο όριο για 
χρονικό διάςτθμα ίςο τρεισ (3) μινεσ. Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου 
παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ επιλογισ ματαιϊνονται, 
εκτόσ αν θ αρμόδια υπθρεςία κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ 
διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν 
ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ 
ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. 
Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ 
και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 
 
Άρκρο 5 - Εγγφθςθ 
1.Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία επιλογισ υποχρεοφνται μαηί με τθν προςφορά τουσ να 
ςυνυποβάλλουν εγγφθςθ ίςθ με το 5% τθσ κακοριςμζνθσ ελάχιςτθσ τιμισ προςφοράσ τθσ 
ςυνολικισ αξίασ προ Φ.Ρ.Α. των πινακίδων κυκλοφορίασ, ιτοι ποςό 6,30 ευρϊ. 
Θ εγγφθςθ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ 
διακιρυξθσ, τθσ απόφαςθσ επιλογισ αναδόχου, τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ ζναντι του οικονομικοφ φορζα ςτο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ διαδικαςίασ 
επιλογισ. 
2.Θ ωσ άνω εγγφθςθ εκδίδεται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ 
επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων β’ και γ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 
4364/2016 (Α’13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίςθσ, να παρζχεται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν 
ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ 
εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 
3.Θ εγγφθςθ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν 
θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν αρμόδια υπθρεςία προσ τθν οποία απευκφνεται, δ) 
τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον 
Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ, η) τουσ 
όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του 
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το 
ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, 
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θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, 
κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον 
εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν 
μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται. Στθν περίπτωςθ 
ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ 
υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. Θ αρμόδια για τθ 
διενζργεια τθσ διαδικαςίασ επιλογισ υπθρεςία επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να 
ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που ο εκπρόςωποσ του νομικοφ προςϊπου ςυμμετζχει με αντιπρόςωπο, θ εγγφθςθ 
που κατατίκεται πρζπει να ζχει εκδοκεί ςτο όνομα του εντολζα του (αντιπροςωπευόμενου, ιτοι 
του νομικοφ προςϊπου). 
4.Θ εγγφθςθ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ 
αυτισ. Θ εγγφθςθ επιςτρζφεται ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ που δεν επιλζγονται, μετά τθ λιξθ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ ενςτάςεων. 
5.Στον επιλεγζντα οικονομικό φορζα θ εγγφθςθ επιςτρζφεται μετά τθν πλιρθ και ολοςχερι 
εξόφλθςθ του τιμιματοσ, κακϊσ και τθν προςκόμιςθ του πιςτοποιθτικοφ ανακφκλωςθσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 12 τθσ παροφςασ. Σε περίπτωςθ παράβαςθσ οιαςδιποτε εκ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων, ι επιβολισ ποινικισ ριτρασ, καταπίπτει ολικϊσ ι μερικϊσ θ καταβλθκείςα 
εγγφθςθ, τυχόν δε υπερβάλλουςα αξίωςθ κατά του επιλεγζντοσ οικονομικοφ φορζα διατθρείται. 
 
Άρκρο 6 - Αποςφράγιςθ προςφορϊν  
1.Θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθ ςχετικι διακιρυξθ. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται 
δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι 
οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που 
υποβλικθκαν από αυτοφσ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτθ διακιρυξθ. 
2.Ειδικότερα θ διαδικαςία ζχει ωσ εξισ: 
α) Αποςφραγίηεται ο φάκελοσ προςφοράσ, μονογράφονται και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι 
όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό, ανά φφλλο. Θ Επιτροπι 
καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά, τα 
αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν και τον οικονομικό φορζα που προςζφερε τθν καλφτερθ τιμι, 
ςτον οποίο ειςθγείται να ανατεκεί θ καταςτροφι των πινακίδων προσ ανακφκλωςι τουσ, ςε 
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ τθσ. Οι προςφορζσ με τθν ίδια ακριβϊσ τιμι 
κεωροφνται ιςότιμεσ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ Επιτροπι επιλζγει τον οικονομικό φορζα με 
κλιρωςθ μεταξφ όςων υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται παρουςία των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ ι του νομίμου εκπροςϊπου αυτϊν. 
β) Το ωσ άνω πρακτικό επικυρϊνεται με απόφαςθ επιλογισ αναδόχου του Ρροϊςταμζνου τθσ 
Δ.Ο.Υ.  Ρφργου, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. 
3.Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί ζνςταςθ. Δικαίωμα υποβολισ ζνςταςθσ ζχουν μόνο όςοι 
ςυμμετείχαν ζγκυρα με προςφορζσ. Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν Δ.Ο.Υ. Ρφργου εντόσ 
αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτοφσ τθσ ωσ 
άνω απόφαςθσ. 
 
 
Άρκρο 7- Τπογραφι ςφμβαςθσ και προκαταβολι 
1.Μετά τθν πάροδο τθσ προκεςμίασ υποβολισ ενςτάςεων ι τθν ζκδοςθ αποφάςεων επί τυχόν 
αςκθκειςϊν ενςτάςεων, καλείται ο προςφζρων τθν καλφτερθ τιμι ςφμφωνα με τθν ωσ άνω 
απόφαςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Δ.Ο.Υ. Ρφργου, να υπογράψει εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) 
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θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, ςφμβαςθ ωσ πλειοδότθσ, αφοφ καταβάλει 
προκαταβολι υπολογιηόμενθ ςε ποςοςτό 10% τθσ προςφερκείςασ ςυνολικισ τιμισ προ ΦΠΑ. 
2.Θ πλθρωμι τθσ προκαταβολισ γίνεται μζςω τραπεηικισ επιταγισ ι με τθ χριςθ κάρτασ μζςω 
μθχανιματοσ POS ςτον ΑΛΕ 1490989001 (ζςοδα από λοιπζσ πωλιςεισ διάφορεσ). 
3.Στθ ςφμβαςθ που υπογράφεται ςυμπεριλαμβάνεται όροσ του οικονομικοφ φορζα που επελζγθ 
ότι κατά τθν παραλαβι των προσ καταςτροφι πινακίδων κυκλοφορίασ κα λαμβάνει όλα τα 
απαραίτθτα μζτρα για τθ διαςφάλιςθ και προςταςία του περιβάλλοντοσ, του χϊρου 
αποκικευςθσ από τυχόν μολφνςεισ του εδάφουσ και του υδροφόρου ορίηοντα από τθν 
δθμιουργία αποβλιτων κακϊσ και τθσ ατμόςφαιρασ από τυχόν διαφυγι επικίνδυνων αερίων. 
4.Αν ο ανάδοχοσ οικονομικόσ φορζασ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ι για να 
καταβάλει τθν προκαταβολι, θ εγγφθςι του καταπίπτει υπζρ του Δθμοςίου και καλείται ο 
προςφζρων τθν αμζςωσ καλφτερθ τιμι, ςφμφωνα με το πρακτικό τθσ Επιτροπισ, να υπογράψει 
ςφμβαςθ. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι ςφμβαςθσ, θ 
διαδικαςία επιλογισ ματαιϊνεται με τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ ανακζτουςα αρχι 
αποφαςίηει τθν επανάλθψθ τθσ διαδικαςίασ εντόσ 10 θμερϊν με δυνατότθτα τροποποίθςθσ τθσ 
ελάχιςτθσ τιμισ προςφοράσ. 
 
Άρκρο 8.- Προκεςμία εξόφλθςθσ 
H εξόφλθςθ του τιμιματοσ των πινακίδων κυκλοφορίασ που απομζνει μετά τθν προκαταβολι του 
10% γίνεται υποχρεωτικά μζςα ςε πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο ανάδοχοσ οικονομικόσ φορζασ δεν προςζλκει να εξοφλιςει μζςα 
ςτθν ανωτζρω προκεςμία, τότε κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ προκαταβολι του 10% καταπίπτει 
υπζρ του Δθμοςίου. Θ κατάκεςθ του ποςοφ γίνεται ςτον ΑΛΕ 1490989001 (ζςοδα από λοιπζσ 
πωλιςεισ διάφορεσ). 
 
Άρκρο 9 - Παραλαβι των πινακίδων κυκλοφορίασ 
1.Ο ανάδοχοσ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να παραλάβει τισ πινακίδεσ κυκλοφορίασ, εντόσ 
προκεςμίασ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ 
ςφμβαςθσ, και μετά από ςυνεννόθςθ για τον κακοριςμό τθσ θμζρασ και ϊρασ παραλαβισ. Σε 
κάκε περίπτωςθ, κα πρζπει να ζχει προθγθκεί θ ολικι εξόφλθςθ του τιμιματοσ. 
Κατά τθν παραλαβι ςυντάςςεται πρωτόκολλο παράδοςθσ - παραλαβισ που υπογράφεται από 
τον ανάδοχο οικονομικό φορζα, ςτουσ χϊρουσ τθσ οποίασ φυλάςςονται οι πινακίδεσ 
κυκλοφορίασ («διακατζχουςα υπθρεςία») και από τον Ρρόεδρο ι ζνα μζλοσ τθσ Επιτροπισ. 
2.Οι δαπάνεσ ςυλλογισ και μεταφοράσ των πινακίδων κυκλοφορίασ βαρφνουν αποκλειςτικά και 
μόνο τον επιλεγζντα οικονομικό φορζα. 
Ο ανάδοχοσ οικονομικόσ φορζασ κατά τθν παραλαβι των πινακίδων κυκλοφορίασ, είναι 
προςωπικά και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ, για κάκε ατφχθμα που κα προκλθκεί ςτο προςωπικό 
του, κακϊσ και ςτο προςωπικό των υπθρεςιϊν που παρίςτανται κατά τθν παραλαβι. 
Ο ανάδοχοσ οικονομικόσ φορζασ ευκφνεται για οποιαδιποτε απϊλεια, βλάβθ ι ηθμιά που τυχόν 
προξενιςει αυτόσ ι το προςωπικό του ςτισ εγκαταςτάςεισ που ευρίςκονται και φυλάςςονται οι 
πινακίδεσ κυκλοφορίασ όςο διαρκοφν οι εργαςίεσ τθσ παραλαβισ. 
3.Εάν κατά τθν παράδοςθ των πινακίδων κυκλοφορίασ, διαπιςτωκεί ότι είναι λιγότερεσ από όςεσ 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ, ο ανάδοχοσ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να τισ παραλάβει και 
δεν δικαιοφται να αιτθκεί τθν ακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ. Θ επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρακτικό 
και ςτον επιλεγζντα οικονομικό φορζα επιςτρζφεται με τθ διαδικαςία αχρεωςτιτωσ 
καταβλθκζντων το υπερβάλλον τίμθμα. 
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Άρκρο 10 - Επιπτϊςεισ και ποινικι ριτρα εκπρόκεςμθσ παραλαβισ 
Μετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 9, ο ανάδοχοσ 
οικονομικόσ φορζασ κακίςταται υπεριμεροσ και οφείλει να καταβάλει κατά τθν παραλαβι των 
πινακίδων κυκλοφορίασ ποινικι ριτρα εκπρόκεςμθσ παραλαβισ υπολογιηόμενθ ςε ποςοςτό 5% 
τθσ ςυνολικισ αξίασ των πινακίδων κυκλοφορίασ προ Φ.Ρ.Α., για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ. Θ 
εγγφθςθ του επιλεγζντοσ οικονομικοφ φορζα καταπίπτει ολικϊσ ςτθν περίπτωςθ επιβολισ 
ποινικισ ριτρασ, τυχόν δε υπερβάλλουςα αξίωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατ’ αυτοφ 
διατθρείται. 
Το ποςό τθσ ποινικισ ριτρασ δεν μπορεί να ςυμψθφιςκεί με τυχόν απαιτιςεισ του επιλεγζντοσ 
οικονομικοφ φορζα κατά του Δθμοςίου. 
Τον επιλεγζντα οικονομικό φορζα βαρφνουν, μετά τθν πάροδο τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 
1 του άρκρου 9, όλοι οι κίνδυνοι για απϊλεια ι καταςτροφι των πινακίδων κυκλοφορίασ. 
Στθν περίπτωςθ που οι ποινικζσ ριτρεσ εκπρόκεςμθσ παραλαβισ υπερβοφν το ιμιςυ του φψουσ 
του τιμιματοσ, θ ΔΟΥ Ρφργου δικαιοφται οποτεδιποτε μετά από ζγγραφθ ενθμζρωςθ του 
υπεριμερου επιλεγζντοσ οικονομικοφ φορζα να ματαιϊςει τα αποτελζςματα τθσ αρχικισ 
διαδικαςίασ και να δθμοςιεφςει επαναλθπτικι διακιρυξθ. 
Στθ διαδικαςία αυτι δεν μπορεί να ςυμμετάςχει ο υπεριμεροσ ανάδοχοσ οικονομικόσ φορζασ. 
Τα καταβλθκζντα από τον υπεριμερο επιλεγζντα οικονομικό φορζα ποςά και θ εγγφθςθ 
καταπίπτουν υπζρ του Δθμοςίου. 
Ο υπεριμεροσ ανάδοχοσ οικονομικόσ φορζασ δφναται να παραλάβει τισ πινακίδεσ κυκλοφορίασ 
εφόςον δεν ζχει δθμοςιευκεί θ επαναλθπτικι διακιρυξθ για αυτζσ και αφοφ προκαταβάλει τισ 
προβλεπόμενεσ ποινικζσ ριτρεσ για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ. 
Άρκρο 11 - Παρατάςεισ προκεςμίασ παραλαβισ 
Ραρατάςεισ προκεςμίασ παραλαβισ πινακίδων κυκλοφορίασ χορθγοφνται ςε εξαιρετικζσ 
περιπτϊςεισ και εφόςον οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχοσ οικονομικόσ φορζασ ςτθν αίτθςθ 
του είναι ςοβαροί και δικαιολογοφν τθν χοριγθςθ τουσ, για διάςτθμα ζωσ δεκαπζντε (15) 
θμερολογιακϊν θμερϊν, εκτόσ αν θ κακυςτζρθςθ δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτά του. Οι αιτιςεισ 
πρζπει να υποβάλλονται πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ. 
 
Άρκρο 12 - Καταςτροφι Πινακίδων -Πιςτοποιθτικό ανακφκλωςθσ 
Θ καταςτροφι των πινακίδων κυκλοφορίασ γίνεται παρουςία του Ρροϊςταμζνου τθσ εκάςτοτε 
Δ.Ο.Υ. και των μελϊν τθσ Επιτροπισ. 
Ο ανάδοχοσ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να προςκομίςει ςτθ Δ.Ο.Υ. ΡΥΓΟΥ, πιςτοποιθτικό 
ανακφκλωςθσ των πινακίδων κυκλοφορίασ εντόσ προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν 
θμερϊν από τθν θμερομθνία του πρωτοκόλλου παράδοςθσ – παραλαβισ. Σε περίπτωςθ που δεν 
προςκομιςκεί το πιςτοποιθτικό ανακφκλωςθσ ι προςκομιςκεί εκπρόκεςμα, καταπίπτει θ 
εγγφθςθ του άρκρου 5 υπζρ του Δθμοςίου. Εάν θ εγγφθςθ ζχει ιδθ καταπζςει για διαφορετικι 
αιτία ςφμφωνα με τα ανωτζρω, επιβάλλεται ποινικι ριτρα ίςθ με το ποςό τθσ εγγφθςθσ. 
Η επίςκεψθ ςτον χϊρο φφλαξθσ των πινακίδων κυκλοφορίασ επιτρζπεται για τρεισ (3) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ δθμοπραςία από 09:00 π.μ. ζωσ 13:00 μ.μ. ςτθ Δ.Ο.Τ. Πφργου & 
Δ.Ο.Τ. Αμαλιάδοσ   
 

                                                                                                                   Πφργοσ   22-9-2022 
Ο Διευκυντισ Δ.Ο.Τ. Πφργου  

                                                                                                                 Παναγιωτίδθσ Μθνάσ   
                                                                                                                 Εφοριακόσ ΠΕ/Α 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ.  45695/  22-09-2022 
ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΣΗ Δ.Ο.Τ. ΠΤΡΓΟΤ  

ΕΠΩΝΤΜΙΑ 
 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ, Σ.Κ., 
ΠΟΛΗ ΕΔΡΑ 
 

 

ΣΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / 
E-MAIL 
 

 

ΑΦΜ – ΔOY 
 

 

ΝΟΜΙΜΟ 
ΕΚΠΡΟΩΠΟ 
 

 

Α.Δ.Σ. 
(Νομίμου εκπροςϊπου) 
 

 

Τπεφκυνοσ 
Επικοινωνίασ 
 

 

 
 

Ποςότθτα πινακίδων 
 

Σιμι προςφοράσ ανά τεμάχιο 
(προ Φ.Π.Α.) 
 

φνολο αξίασ 
προςφοράσ 
(προ Φ.Π.Α.) 
 

2.519,00 0,05 125,95 

 
 
 
Ρφργοσ, …………………………………………. 
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                                         ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 
                                                                                                            (άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Θ ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ το αρχείο άλλων 

υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΡΟΣ
1
 :     Δ.Ο.Υ. Ρφργου  

Ο – Θ  Πνομα  Επϊνυμο:  

Πνομα και Επϊνυμο Ρατζρα:  

Πνομα και Επϊνυμο Μθτζρασ:   

Θμερομθνία Γζννθςθσ
2
:  

Τόποσ  Γζννθςθσ:  

Αρικμόσ Δελτίου Ταυτότθτασ:  Τθλ. :  

Τόποσ Κατοικίασ:  Οδόσ

: 

 Αρικ:  Τ.Κ  

Αρ. Τθλεομοιότυπου (Fax) :  Δ/νςθ Θλεκτρ. Ταχυδρ.(Email):  

 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ
3
, που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του 

άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι: 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3) που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 
22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι, ςτα πλαίςια τθσ ςυμμετοχισ μου ςτον με αρικμο ………………πλειοδοτικό διαγωνιςμό 
για τθν ανάκεςθ καταςτροφισ - ανακφκλωςθσ πινακίδων κυκλοφορίασ οχθμάτων που βρίςκονται ςτo αρχείο τθσ Δ.Ο.Τ. Πφργου 
& Δ.Ο.Τ Αμαλιάδοσ » : 

α. Λαμβάνω μζροσ ςτο διαγωνιςμό με τθν ιδιότθτα του .................................... 

β. Μζχρι τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ μου δεν ζχω διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ςυναφζσ με 
το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ ι ςε ςχζςθ με τθν επαγγελματικι μου ιδιότθτα. 

γ. Ζλαβα γνϊςθ των  Πρων τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, του οποίουσ αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφφλακτα κακϊσ και 
τισ διατάξεισ που διζπουν τουσ Δθμόςιουσ Διαγωνιςμοφσ.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                          
Θμερομθνία:         /        / 202… 

                                                                                                                                                                        Ο – Θ  Δθλ……

                                                           
1
 Αναγράθεηαι από ηον ενδιαθερόμενο πολίηη η Αρτή ή η Υπηρεζία ηοσ δημοζίοσ ηομέα ποσ απεσθύνεηαι η αίηηζη. 

2
 Αναγράθεηαι ολογράθως.  

3 Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με 

φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον περιουςιακό 

όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ μζχρι 10 ετϊν. 
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