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ΔΡΓΟΛΑΒΩΝ ΓΑΚΟΚΣΟΝΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΚΟΚΣΟΝΙΑ 2020 ΣΗ ΣΚ ΣΔΡΝΑ 

ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΆΡΓΟΤ -  ΜΤΚΗΝΩΝ 

       Η Περιφζρεια Πελοποννιςου, Π.Ε. Αργολίδασ απευκφνει πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ  
ενδιαφζροντοσ για διαδικαςία ανάκεςθσ Παροχισ υπθρεςιϊν εργολάβων δακοκτονίασ για το 
πρόγραμμα Δακοκτονίασ 2020 ςτθ ΣΚ τζρνασ του Διμου Άργουσ -  Μυκθνϊν, με τθ 
διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ. 
       Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ ανζρχεται ςε 4.322,66 € ςυμπεριλαμβανομζνου του 
ΦΠΑ 13% (καθαρή αξία 3.825,36 €). Το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο τησ Σφμβαςησ 
αναφζρεται ςτο Παράρτημα ΙΙΙ τησ Παροφςασ 
Η διαδικαςία θα διενεργηθεί ςε δφο Στάδια ωσ κάτωθι: 
 

Α ηάδιο (κςπίωρ Φάκελορ με δικαιολογηηικά ηεσνικήρ πποζθοπάρ & οικονομική πποζθοπά) 
 

Σηον θάκελο θα αναγράθεηαι ο Τίηλος και ο αριθμός πρωηοκόλλοσ ηης παρούζας πρόζκληζης, ηα 
ζηοιτεία ηοσ προζθέρονηα οικονομικού θορέα και θα ζσνοδεύεηαι από αίηηζη η οποία θα 

πρωηοκολληθεί.  

 
Τα δικαιολογητικά που απαιτοφνται ςτο Α ςτάδιο για τη διαδικαςία τησ ανάθεςησ 
αναφζρονται ςτο Παράρτημα Ι τησ παροφςασ. 
Όςον αφορά τθν οικονομικι προςφορά, θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται  ςε ευρϊ 
ανά μονάδα, ιτοι ψεκαηόμενο ελαιόδεντρο μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ, με τρία (3) 
δεκαδικά ψθφία, επί ποινή αποκλειςμοφ.  
τθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., για τθν παροχι των 
υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% 
και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 
Η διάρκεια τθσ φμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ και ζωσ τθν 15/11/2020 
 

Γίνονηαι δεκηέρ πποζθοπέρ για ηο ζύνολο ηων ππορ παποσή ςπηπεζιών. 

 
Μειοδόηηρ/ερ θα αναδεισθεί ο ανάδοσορ με ηην πλέον ζςμθέποςζα οικονομική πποζθοπά 

αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ (σαμηλόηεπη ηιμή).  
 

ε πεπίπηωζη πος ο πποζθέπονηαρ πποηίθεηαι να αναθέζει ποζοζηό ηηρ ζύμβαζηρ ςπό 

μοπθή ςπεπγολαβίαρ ζε ηπίηοςρ, οθείλει να αναθέπει ζηην πποζθοπά ηος ηο ποζοζηό αςηό 

καθώρ και ηοςρ ςπεπγολάβοςρ πος πποηείνει ζύμθωνα με ηο απθ.58 ηος ν.4412/16. 

Β ηάδιο 

 

            Ναύπλιο,  04/05/2020 
          Αρ. Πρωη. Οικ. 94393/15034 



Ππιν ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ ο ανάδοσορ (και ο ςπεπγολάβορ, μόνο ζε πεπίπηωζη πος 
ηο ποζοζηό ςπεπγολαβίαρ ξεπεπνά ηο 30% ηηρ ζύμβαζηρ) ςποσπεούηαι να πποζκομίζει 

ζηην ςπηπεζία: 
1. ςπεύθςνη δήλωζη (επιζςνάπηεηαι ςπόδειγμα – Παπάπηημα ΙΙ) 

2.θοπολογική ενημεπόηηηα (ζε ιζσύ) 

3.αζθαλιζηική ενημεπόηηηα (ζε ιζσύ) 
 

Όζον αθοπά ηοςρ γενικούρ & ειδικούρ όποςρ εκηέλεζηρ ηηρ ύμβαζηρ καθώρ και ηη 
ζςγγπαθή ςποσπεώζεων ιζσύοςν όζα αναθέπονηαι ζηα άπθπα ηηρ Γ/ξηρ 258/2020 ηηρ Π.Δ. 

Απγολίδαρ (ΑΓΑΜ 20PROC006366415),  

 

Ο κάκε ενδιαφερόμενοσ (φυςικό – νομικό πρόςωπο) δφναται να απευκφνει και να κατακζςει 
ζγγραφθ ςφραγιςμζνθ προςφορά ζωσ 12/05/2020 και ώρα 15.00 μ.μ. ςτο Πρωτόκολλο τθσ 
Γραμματείασ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ τθσ Π.Ε. Αργολίδασ, με αίτθςθ θ οποία και 
κα πρωτοκολλθκεί.                 
       

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Με Δνηολή Πεπιθεπειάπση 

Παναγιώηη Νίκα 
Ο Πποϊζηάμενορ ηηρ Γ/νζηρ 

 

 
Δπαμεινώνδαρ Μαςπόγιαννηρ 



Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Σ Α (Ι, ΙΙ) 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι- ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ & ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 

τον (σπο)υάκελο  «Γικαιολογητικά σσμμετοτής-τετνική προσυορά» ππνβάιινληαη ηα 

θαησηέξσ: 

1. Κατάςταςθ, ςφμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΙV του Παραρτιματοσ και ςφμφωνα με τα δεδομζνα 

του ΠΙΝΑΚΑ Ι  του παρόντοσ παραρτιματοσ. 

2. Αντίγραφα αδειϊν κυκλοφορίασ των γεωργικϊν ελκυςτιρων. 
3. Αντίγραφα  αδειϊν οδιγθςθσ των οδθγϊν των γεωργικϊν ελκυςτιρων 
4. Πιςτοποιθτικό Ορκολογικισ Χριςθσ Γεωργικϊν Φαρμάκων (Ο.Χ.Γ.Φ.) βάςει του αρ.19 του 
Ν.4036/2012,  για τον οδθγό κάκε ψεκαςτικοφ ςυγκροτιματοσ και ςε περίπτωςθ που αυτόσ 
δεν το διακζτει από τον ψεκαςτι. ε περίπτωςθ που ο οδθγόσ ι ο ψεκαςτισ είναι κάτοχοσ 
πτυχίου που επζχει κζςθ πιςτοποιθτικοφ Ο.Χ.Γ.Φ. κα υποβλθκεί ο απαιτοφμενοσ τίτλοσ 
ςπουδϊν. Πτυχία που καλφπτουν τθν ανωτζρω προχπόκεςθ είναι:  
Γεωπόνου Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (ΑΕΙ) ι Σμιματοσ Φυτικισ Παραγωγισ ι 
Σμιματοσ Διοίκθςθσ Γεωργικϊν Εκμεταλλεφςεων τθσ χολισ Σεχνολογίασ Γεωπονίασ ι 
Σμιματοσ Θερμοκθπιακϊν Καλλιεργειϊν και Ανκοκομίασ τθσ χολισ Γεωπονίασ των 
Σεχνολογικϊν Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (ΣΕΙ) ι ιςότιμου πτυχίου ι διπλϊματοσ αντίςτοιχων 
ειδικοτιτων ςχολϊν κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ ι χωρϊν εκτόσ ΕΕ. 
5. Πιςτοποιθτικό επικεϊρθςθσ από  εξουςιοδοτθμζνουσ τακμοφσ  Επικεϊρθςθσ Εξοπλιςμοφ 
Γεωργικϊν Φαρμάκων (ΤΑ Ε8 1831/39763/2015(ΦΕΚ Βϋ671)) για κάκε ψεκαςτικό μθχάνθμα 
(βυτίο) πλθν των επινϊτιων  ψεκαςτιρων , το οποίο κα  ςυνοδεφεται από αυτοκόλλθτο ςιμα 
καταλλθλότθτασ (sticker). 
Σο απαιτοφμενο ανωτζρω πιςτοποιθτικό επικεϊρθςθσ αφορά εξοπλιςμοφσ εφαρμογισ 
γεωργικϊν φαρμάκων (βυτία) που εντάςςονται ςτθν  κατθγορία  Ι ι ΙΙ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτα ςθμεία α) και β) του άρκρου 24 τθσ 8197/90920/22-7-2013 ΚΤΑ (ΦΕΚ Β’1883) 
όπωσ ιςχφει.  
Ψεκαςτικά μθχανιματα (βυτία) που ςφμφωνα με το πιςτοποιθτικό επικεϊρθςισ τουσ  
εντάςςονται ςτισ κατθγορίεσ ΙΙΙ και IV δεν γίνονται δεκτά. 
 

6. Τπεφκυνθ Διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ, χωρίσ γνιςιο υπογραφισ,  ςτθν οποία κα 
δθλϊνονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και τα παρακάτω: 

 ότι για τα αναφερόμενα ςτθν ςυνθμμζνθ κατάςταςθ (ΠΙΝΑΚΑ ΙV του 

Παραρτιματοσ) ονοματεπϊνυμα αυτϊν που κα εργαςτοφν ςτθσ δακοκτονία, ζχω 

εξαςφαλίςει εγγράφωσ τθ ςυνεργαςία με κάκε νόμιμο τρόπο (π.χ. υπογραφι 

ςυμβάςεων, υπεφκυνων δθλϊςεων κ.λ.π.) για το χρονικό διάςτθμα από 

15/6/2020 ζωσ 15/11/2020. 

 ότι όλεσ οι υπογραφζσ των εργαηομζνων που αναφζρονται ςτον ΠΙΝΑΚΑ ΙV του 

Παραρτιματοσ είναι γνιςιεσ. 



 ότι κα εξαςφαλίςω τον απαραίτθτο αρικμό ψεκαςτιρων πλάτθσ που απαιτοφν τα 

ςυνεργεία ψεκαςμοφ και ότι ςε κάκε ςυνεργείο κα υπάρχουν και δφο (2) 

εφεδρικοί ψεκαςτιρεσ.  

 Ότι κα παρζχω ςτουσ ψεκαςτζσ μζςα προςταςίασ (φόρμεσ μάςκεσ γάντια κ.λ.π.) 

όπωσ αναφζρονται ςτθν παρ. V. ΠΡΟΣΑΙΑ ΨΕΚΑΣΩΝ του Παραρτιματοσ ΙΙ τθσ 

Δ/ξθσ 258/2020 τθσ Π.Ε Αργολίδασ, τα οποία κα χρθςιμοποιοφν κατά τθν ϊρα 

εκτζλεςθσ τθσ φμβαςθσ. 

 ότι διακζτω τθν ικανότθτα ςυγκρότθςθσ ςυνεργειϊν για κάκε Δθμοτικι, Σοπικι 

Κοινότθτα ι Οικιςμό ςφμφωνα με τον Πίνακα Ι του Παραρτιματοσ. 

 Ότι κα ειδοποιϊ τουλάχιςτον μία (1) θμζρα πριν τισ Σοπικζσ ι Δθμοτικζσ 

Κοινότθτεσ για τθν ζναρξθ του ψεκαςμοφ με τον τρόπο που ορίηεται ςτθν 

παράγραφο ΙΙ Β.9  του Παραρτιματοσ ΙΙ τθσ Δ/ξθσ 258/2020 τθσ Π.Ε Αργολίδασ. 

 ότι όλα τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα αφοροφν τθν Πρόςκλθςθ τθσ Π.Ε. 

Αργολίδασ με αρ. ………………………………………………….……….. τθν οποία ζλαβα γνϊςθ 

και αποδζχομαι ανεπιφφλαχτα τουσ όρουσ τθσ. 

τθν περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων είναι νομικό πρόςωπο, αγροτικόσ ςυνεταιριςμόσ ι ζνωςθ 
αγροτικϊν ςυνεταιριςμϊν, τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ κα υπογράψει ψθφιακά ο νόμιμοσ 
εκπρόςωπόσ τουσ όπωσ ο νόμοσ ορίηει. 
Δεν χρειάηεται να προςκομιςκοφν ςτθν Επιτροπι αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων του 
διαγωνιςμοφ και διαπραγμάτευςθσ, οι ςυμβάςεισ, οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ και τα άλλα 
ζγγραφα με τα οποία οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό εξαςφάλιςαν τισ προαναφερόμενεσ 
ςυνεργαςίεσ. Αυτά κα παραμείνουν ςτον οικονομικό φορζα για τυχόν ζλεγχο από τθν 
Τπθρεςία. 
ε περίπτωςθ αδυναμίασ ςυγκρότθςθσ ςυνεργείων ψεκαςμοφ ςε κάποια Δθμοτικι ι Σοπικι 
κοινότθτα, από αυτά που παρουςιάςτθκαν ςτο διαγωνιςμό, ο εργολάβοσ που κα αναλάβει 
το ζργο κα υποςτεί τισ ςυνζπειεσ τθσ ψευδοφσ δθλϊςεωσ κακϊσ και τισ ςυνζπειεσ που 
προβλζπονται από το διαγωνιςμό για τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.   
 

 

 

  

ΠΗΝΑΚΑ Η 

ΔΗΜΟΙ 
ΔΗΜΟΣΙΚΕ 
ΕΝΟΣΗΣΕ 

ΔΗΜΟΣΙΚΕ  
Η  
ΣΟΠΙΚΕ 
 ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ  

ΑΡΙΘΜΟ 
ΠΡΟΣ/ΝΧΝ 
ΔΕΝΔΡΧΝ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

ΦΕΚ/ΚΑ 
ΜΗΥ/ΣΑ 

ΦΕΚΑΣΗΡΕ 
ΠΛΑΣΗ 
 

ΗΜΕΡΕ 
ΕΡΓΑΙΑ 

ΑΡΓΟΤ - 
ΜΤΚΗΝΧΝ 

ΛΤΡΚΕΙΑ ηέξλαο 31.878 3 1 2 

  ΤΝΟΛΟ     



ΣΗΜΕΙΩΣΗ τον πίνακα l όπου αναφζρεται απαιτοφμενοσ αρικμόσ: α) ψεκαςτικϊν μθχανθμάτων, αυτά 
κεωροφνται οι γεωργικοί ελκυςτιρεσ με βυτίο, οδθγό, και τον εργάτθ που κρατά τον αυλό (μάνικα). 
β) ψεκαςτιρων πλάτθσ κεωρείται ο αρικμόσ εργατϊν με ψεκαςτιρα πλάτθσ . 

 

ΠΗΝΑΚΑ ll 

ΓΖΜΟ  
ΓΖΜΟΣΗΚΔ 
EΝΟΣΖΣΔ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ -
ΣΟΠΗΚΖ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΠΡΟΣ/ΝΩΝ 
ΓΔΝΓΡΩΝ 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΨΔΚΑΜ
ΩΝ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟ
ΓΗΜΟ 

ΔΡΓΟΛΑΒΗΑ
 Δ  € 

ΑΝΩΣΑ
ΣΖ 
ΣΗΜΖ 
Δ €/ 
ΨΔΚΑΕ
ΟΜΔΝΟ 
ΓΔΝΣΡ
Ο 

ΑΡΓΟΤ – 
ΜΤΚΗΝΧΝ  

ΛΤΡΚΕΙΑ 
 ΣΕΡΝΑ 

31.878 3 3.825,36 0,080 

  
      3.825,36   

 

 

* Στισ παραπάνω τιμζσ δε ςυμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α  
       **ε κάκε περιοχι ο αρικμόσ των ψεκαηόμενων ελαιόδεντρων αντιςτοιχεί ςτο ιμιςυ του αρικμοφ 
τθσ αντίςτοιχθσ ςτιλθσ «ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΣ/ΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» του πίνακα. Οι ψεκαςμοί κα 
διενεργθκοφν ανάλογα με τισ κλιματικζσ ςυνκικεσ και το φψοσ του δακοπλθκυςμοφ ςε κάκε περιοχι. 
 

 
 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ-ΠΗΝΑΚΑ ΗΗΗ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ Ζ ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

: 

 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ: 

Αριθμός 

Φεκαζηών 

πλάηης:  

α/α ΑΜ 

Γεωργικού  

ελκσζηήρα 

Ονομαηεπώνσμο, 

ΑΓΣ, και σπογραθή 

ιδιοκηήηη γεωργικού 

ελκσζηήρα 

Ονομαηεπώνσμο, 

ΑΓΣ, και σπογραθή 

οδηγού γεωργικού 

ελκσζηήρα 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ 

ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΖ 

ΥΡΖΖ Γ.Φ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Ονομαηεπώνσμο, 

ΑΓΣ, και σπογραθή 

ασλοθόροσ  

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ 

ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΖ 

ΥΡΖΖ Γ.Φ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Ονομαηεπώνσμο, 

ΑΓΣ, και 

σπογραθή 

καηότοσ βσηίοσ 

με Πιζηοποιηηικό 

Δπιθεώρηζης 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Υπνγξαθή Οηθνλνκηθνύ Φνξέα 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ-ΠΗΝΑΚΑ IV 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ Ζ ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

: 

 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ: 10 

Αριθμός 

Φεκαζηών 

πλάηης: 4 

α/α ΑΜ 

Γεωργικού  

ελκσζηήρα 

Ονομαηεπώνσμο, 

ΑΓΣ, και σπογραθή 

ιδιοκηήηη γεωργικού 

ελκσζηήρα 

Ονομαηεπώνσμο, 

ΑΓΣ, και σπογραθή 

οδηγού γεωργικού 

ελκσζηήρα 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ 

ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΖ 

ΥΡΖΖ Γ.Φ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Ονομαηεπώνσμο, 

ΑΓΣ, και σπογραθή 

ασλοθόροσ  

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ 

ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΖ 

ΥΡΖΖ Γ.Φ 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Ονομαηεπώνσμο, 

ΑΓΣ, και 

σπογραθή 

καηότοσ βσηίοσ 

με Πιζηοποιηηικό 

Δπιθεώρηζης 

 ΑΜ 53032 ΜΑΡΚΟΤ 

ΓΖΜΖΣΡΖ  

Π 443789 

 

ΜΑΡΚΟΤ 

ΓΖΜΖΣΡΖ  

Π 443789 

ΠΟΥΓΦ  ΝΑΗ 

ΠΑΝΑΓΖ 

ΥΡΖΣΟ 

Ν236742 

 

ΜΑΡΚΟΤ 

ΓΖΜΖΣΡΖ  

Π 443789 

 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

 

 ΑΜ 51506 ΕΧΓΡΑΦΟ 

ΒΑΗΛΖ  

Ζ 487596 

 

 

ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟ 

ΗΧΑΝΝΖ 

ΑΒ 282930 

 

 

ΚΡΗΔΕΖ 

ΜΑΝΧΛΖ  

Κ316132 

ΠΟΥΓΦ  ΝΑΗ 

 

ΚΑΡΑΜΑΝΟΤ 

ΒΑΗΛΗΚΖ 

Π 124578 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

 

 ΑΜ 52846 ΣΟΤΛΗΣΖ 

ΓΔΧΡΓΗΟ  

 589657 

 

ΠΑΠΑΕΖΖ 

ΑΝΑΣΑΗΟ 

Ζ 313564 

ΠΟΥΓΦ  ΝΑΗ 

ΜΠΡΗΜΑ 

ΚΧΝ/ΝΟ   

 123456 

ΠΑΠΑΕΖΖ 

ΑΝΑΣΑΗΟ 

Ζ 313564 

 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

 

ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

 

Υπνγξαθή Οηθνλνκηθνύ Φνξέα 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ (ΑΦΟΡΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ Β) 

 
ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 

(άρθρο 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)

: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ – Π.Δ. ΑΡΓΟΛΗΓΑ 

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. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 
 

 

 Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο(4), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:  

α) δελ έρσ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα:  
1) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 
2008/841/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 
εγθιήκαηνο (ΕΕ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  
2) δσξνδνθία, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζύκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο 
ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηώλ-κειώλ ηεο Έλσζεο 
(ΕΕ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 
2003/568/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ 
ηδησηηθό ηνκέα (ΕΕ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζώο θαη όπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή 
ζην εζληθό δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα,  
3) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζύκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ 
ζπκθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (ΕΕ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξώζεθε κε 
ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  
4) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο 
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απόπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  
5) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 
όπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξόιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο θαη 
ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηώζεθε  



ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 
6) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 
Οδεγίαο 2011/36/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 
γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΕΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ (ΕΕ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 
4198/2013 (Α΄ 215).  

  
 

 

 (4) 

 
Ηκεξνκελία:  .. …./..…/2020 

 
Ο  Δειώλ 

 

 
 

(Υπνγξαθή) 

 
 
 
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία 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) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ 

δεινύζα. 



 


