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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 

       Η Πεπιθέπεια Πελοποννήζος, Π.Δ. Απγολίδαρ απεςθύνει ππόζκληζη εκδήλυζηρ  ενδιαθέπονηορ για 

παποσή ςπηπεζιών ησηηικήρ κάλςτηρ ηυν εοπηαζηικών εκδηλώζευν εθνικού σαπακηήπα ηηρ Π.Δ. 

Απγολίδαρ για ηο έηορ 2021, ζύμθυνα με ηο Ν.4412/2016, με ηη διαδικαζία ηηρ απεςθείαρ ανάθεζηρ.  

       Ο ζςνολικόρ πποϋπολογιζμόρ ανέπσεηαι ζε οκηώ σιλιάδερ οκηακόζια εςπώ (8.800,00€) 
ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ 24%.  

Η πποζθοπά θα δοθεί ζςνολικά ζύμθυνα με ηο Παπάπηημα Ι ηηρ παπούζαρ και θα ςπογπαθεί 
ζύμβαζη. 

 

Γίνονηαι δεκηέρ πποζθοπέρ για ηο ζύνολο ηων εοπηαζηικών εκδηλώζεων εθνικού σαπακηήπα 
ηηρ Π.Δ. Απγολίδαρ.  

 
Μειοδόηηρ/ερ θα αναδεισθεί ο Οικονομικόρ θοπέαρ με ηην πλέον ζςμθέποςζα 

οικονομική πποζθοπά αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ (σαμηλόηεπη ηιμή) για ηο ζύνολο ηων 

ςπηπεζιών.  
 

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. 

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

πποζκομίζει ζηην ςπηπεζία: 
 

1.ςπέςθςνη δήλωζη (επιζςνάπηεηαι ςπόδειγμα – Παπάπηημα ΙΙ) 

2.θοπολογική ενημεπόηηηα για όλοςρ ηοςρ θοπείρ πλην Κενηπικήρ Γιοίκηζηρ (ζε 
ιζσύ) 

3.αζθαλιζηική ενημεπόηηηα μιζθωηών και μη μιζθωηών (ζε ιζσύ) 
 

Ο κάθε ενδιαθεπόμενορ οικονομικόρ θοπέαρ δύναηαι να απεςθύνει και να καηαθέζει ηην πποζθοπά ηος 

έωρ 25/02/2021, ημέπα Πέμπηη και ώπα 15.00 μ.μ. ζηο Ππυηόκολλο ηηρ Γπαμμαηείαρ ηηρ 
Γ/νζηρ Γιοικηηικού Οικονομικού ηηρ Π.Δ. Απγολίδαρ, με αίηηζη η οποία και θα ππυηοκολληθεί ή 

εναλλακηικά ζηο e-mail ηηρ ςπηπεζίαρ μαρ gram@argolida.gr . 
 

 

 
 

  
           

 

 
 

 
 

 

            Ναύπλιο,  18.02.2021 

Με Δνηολή Πεπιθεπειάπση 

Παναγιώηη Νίκα 

Ο Πποϊζηάμενορ ηηρ Γ/νζηρ 
 

 
Δπαμεινώνδαρ Μαςπόγιαννηρ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

ΔΟΡΣΔ ΔΘΝΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΔΙΓΟ ΓΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ζςμπεπ/μένος ηος ΦΠΑ 

Δοπηαζμόρ επεηείος 25ηρ Μαπηίος (παπέλαζη) Ησηηική κάλςτη 2.500,00 € 

Δοπηαζμόρ ημέπαρ λήξηρ Β’ παγκοζμίος πολέμος Ησηηική κάλςτη 500,00 € 

Δκδηλώζειρ μνήμηρ Γενοκηονίαρ Δλλήνυν ηος Πόνηος Ησηηική κάλςτη 500,00 € 

Δκδηλώζειρ μνήμηρ Γενοκηονίαρ Δλλήνυν ηηρ Μικπάρ Αζίαρ Ησηηική κάλςτη 500,00 € 

Δοπηαζμόρ επεηείος 28η Οκηυβπίος  (παπέλαζη) Ησηηική κάλςτη 2.500,00 € 

Δοπηαζμόρ ημέπαρ Δνόπλυν Γςνάμευν Ησηηική κάλςτη 500,00 € 

Δοπηαζμόρ επεηείος Άλυζηρ ηος Παλαμηδίος Ησηηική κάλςτη 1.300,00 € 

Δοπηαζμόρ ημέπαρ Δθνικήρ Ανηίζηαζηρ Ησηηική κάλςτη 500,00 € 

 

 

ΗΥΗΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ 

ΤΝΟΛΟ 

 

8.800,00€ 

ζςμπεπ/μένος ηος ΦΠΑ 

24% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

                                                                       
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΗ 

(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)

: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ – Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑ 

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:  .. …./..…/2021 

 
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.  
 

 
 

 
 

 ΣΔΛΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΧΝ 
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