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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Ο Δήμος Ρεθύμνης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια

Αναλωσίμων Εκτυπωτικών Μηχανημάτων» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
Ρεθύμνης, συμβατικής αξίας όχι μεγαλύτερης των 24.422,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
24%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς να λάβουν
υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 01/2020 μελέτης του Τμήματος Πληροφορικής καθώς
και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να
καταθέσουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο εντός πέντε (5) ημερολογιακών
ημερών από την ημέρα ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη Δ/νση
Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων) του Δήμου
Ρεθύμνης, στο Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 και συγκεκριμένα έως και την Παρασκευή 07-02-2020
και ώρα 12:30 μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών).
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο
φάκελο στην εξωτερική πλευρά του οποίου πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ»
(δηλαδή: επωνυμία, διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, ΑΦΜ, τηλέφωνο, email, fax)
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Δ/νση: Δημαρχείο Άδελε, Τ.Κ. 74100 Ρέθυμνο (Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης υλικών και
αποθεμάτων)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ : «Προμήθεια Αναλωσίμων Εκτυπωτικών Μηχανημάτων»,
Προϋπολογισμού μελέτης: 24.422,00 € (με ΦΠΑ)
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών : 07-02-2020
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο του παραλήπτη
Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει βάσει των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν. 4412/20106 και
κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής, η οποία θα είναι σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της υπ’ αρ. 01/2020 μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας (Τμήμα Πληροφορικής).
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Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά
σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις
περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου ή την 1η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του Παραρτήματος.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) και
δ. Υπεύθυνη Δήλωση για ΣΕΠΕ, του Ν.1599/1986 του Παραρτήματος
Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές μπορείτε να λάβετε από το
Τμήμα Πληροφορικής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 2831341310-12.
Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία, επικοινωνήστε με το Τμήμα
Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων τηλ. 2831341013, ή να αναζητήσετε τη σχετική
ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης http://www.rethymno.gr, στην διαδρομή :
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ► ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ► ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

01/2020
1.0

Αριθμός Μελέτης:
Έκδοση:

Μελέτη Προμήθειας Μελανιών & Τόνερ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών και
πιο συγκεκριμένα μελανιών και τόνερ. Η προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ,
φωτοτυπικών και λοιπών εκτυπωτικών μηχανημάτων του Δήμου Ρεθύμνης
καθίσταται αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου
Ρεθύμνης.
Η δαπάνη προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον
τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Ρεθύμνης και συγκεκριμένα την πίστωση υπό
τον Κ.Α. 02.10.6654.003 με τίτλο "Προμήθεια Αναλωσίμων Εκτυπωτικών
Μηχανημάτων".
Τα αναλώσιμα θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές για να γίνουν
δεκτά:
ΓΙΑ ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
1.

Να είναι ΓΝΗΣΙΑ και όχι ανακατασκευασμένα ή αναγομωμένα

2.

Να καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας, τουλάχιστον 12 μηνών
από την ημ/νία παράδοσης

3.

Να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση προμηθευτή στην οποία θα
βεβαιώνεται η γνησιότητα τους

ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
4.

Να είναι πλήρως ανακατασκευασμένα και όχι αναγομωμένα

5.

Να καλύπτονται από εγγύηση κατασκευαστή, τουλάχιστον τριών ετών από
την ημερομηνία παραγωγής τους, ότι είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα
τόσο στα υλικά όσο και στην λειτουργία τους

6.

Κάθε ένα toner να φέρει επί του σώματός του μοναδικό αριθμό σε barcode
ο οποίος προσδιορίζει την ημερομηνία παραγωγής και την ημερομηνία
ποιοτικού ελέγχου για την πιστοποίηση της εγγύησης
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7.

Να συνοδεύονται από βεβαίωση/πιστοποίηση κατασκευαστή για την
κάλυψη των ποσοτήτων εκτύπωσης όπως αναφέρονται παρακάτω (σελίδες
ανά τεμάχιο)

Επίσης ισχύουν οι παρακάτω γενικοί όροι:
8.

Αν κατά τη σταδιακή χρήση κάποιου είδους παρουσιαστούν ελαττωματικά
είδη ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση της
ελαττωματικής ποσότητας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο.

9.

Ο ανάδοχος εγγυάται την καλή κατάσταση των εκτυπωτών του Δήμου, με
την προϋπόθεση της ορθής χρήσης των αναλωσίμων. Σε περίπτωση
βλάβης οφειλόμενης σε αναλώσιμο, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση
αποκατάστασή του εκτυπωτή χωρίς καμία επιβάρυνση για τον Δήμο.

10. Ο προσφέρων πρέπει να καταθέσει επικυρωμένο και εν ισχύ κατά νόμο
αντίγραφο των παρακάτω Πιστοποιήσεων:
a. ISO 9001 ή ισοδύναμη
b. ISO 14001 ή ισοδύναμη
c. ISO 19752 (για τα μαύρα ανακατασκευασμένα)
d. ISO 19798 (για τα έγχρωμα ανακατασκευασμένα)
e. DIN 33870 (για όλα τα ανακατασκευασμένα)
11. Σε περίπτωση αντικατάστασης εκτυπωτικών μηχανημάτων ο Δήμος
Ρεθύμνης διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των αντίστοιχων
αναλωσίμων με άλλα ίσης αξίας με χρόνο παράδοση που δεν θα ξεπερνά
τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες.
12. Όλα τα αναλώσιμα θα παραδίδονται σε πρωτότυπη σφραγισμένη
συσκευασία κατασκευαστή.
13. Η επιτροπή αξιολόγησης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τους
προσφέροντες κατάθεση δειγμάτων των προσφερομένων ειδών, σε
οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας αξιολόγησης.
14. Θα πρέπει να αναφέρεται λίστα με τα στοιχεία μεγάλων πελατών –
τουλάχιστον 5 - (ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα) με στοιχεία επικοινωνίας για
την επαλήθευση υφισταμένων συνεργασιών.
15. Στην τεχνική προσφορά να αναφέρεται με σαφήνεια ο κατασκευαστής των
αναλωσίμων (εργοστάσιο παραγωγής, χώρα) και η επωνυμία. Τόσο τα ίδια
τα αναλώσιμα όσο και τα κουτιά τους (εξωτερική συσκευασία) θα φέρουν
την παραπάνω επωνυμία.
16. Οι ξενόγλωσσες πιστοποιήσεις απαιτείται να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση στα ελληνικά.
17. Οι προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υλικών της προμήθειας.
18. Η παράδοση των υλικών της προμήθειας θα πρέπει να γίνει στο σύνολό της
και εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της
σύμβασης.
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Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΤΥΠΟΣ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ.
ΜΕΛΑΝΙΩΝ

ΤΥΠΟΣ
ΜΕΛΑΝΙΟΥ
ΤΟΝΕΡ /
ΜΕΛΑΝΙ

ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΑΚΑΤ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑ
ΤΕΜΑΧΙΟ/ΣΕΤ
ΜΕΛΛΑΝΙΩΝ
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΕΛΙΔΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
Ή ΑΝΑ ML

ΤΕΜΑΧΙΑ
/ ΣΕΤ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ
ΦΠΑ

OKI

ES7170
MFP

ΦΩΤΟΤΥΠΙ
ΚΟ

45460502

TONER

ΓΝ

180

36000

3

540,00

SHARP

AR-5520N

ΦΩΤΟΤΥΠΙ
ΚΟ

AR-020T

ΤΟΝΕΡ

ΓΝ

46

16000

2

92,00

SHARP

MX-M266N

ΦΩΤΟΤΥΠΙ
ΚΟ

MX315GT

ΤΟΝΕΡ

ΓΝ

120

27500

25

3.000,00

HP

DESKJET
5940

COLOR
INKJET

BLACK 339 (&
337) COLOR 344 (
& 343)

ΜΕΛΑΝΙ

ΓΝ

60

HP 339 BLACK
21 ML , HP 344
COLOR 14 ML

2

120,00

HP

DeskJet
D4260

COLOR
INKJET

350xl Black
(1000), 351xl
color (580)

ΜΕΛΑΝΙ

ΓΝ

70

350xl Black
(1000), 351xl
color (580)

1

70,00

OKI

B401d

LASER

44992402

ΤΟΝΕΡ

ΓΝ

68

2,500

10

SAMSUNG

SCX-4623F

ΦΑΞ

MLT-D1052S
Black

ΤΟΝΕΡ

ΓΝ

52

1500

30
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OKI

OKI

EPSON

B412DN

MC160

WF-C5790

ΕΚΤΥΠΩΤΗ
Σ

45807105/458
07106

ΤΟΝΕΡ

ΓΝ

125

7000

140

17.500,00

COLOR
LASER

44250724
BLACK
44250723
CYAN
44250722
MAGENTA
44250721
YELLOW

TONER

AN

460

1500

1

460,00

INKJET

BLACK
C13T944140
3.000p 35,7ml
CYAN
C13T944240
3.000p 19,9ml
MAGENTA
C13T944340
3.000p 19,9ml
YELLOW
C13T944440
3.000p 19,9ml

200

BLACK
C13T944140
3.000p 35,7ml
CYAN
C13T944240
3.000p 19,9ml
MAGENTA
C13T944340
3.000p 19,9ml
YELLOW
C13T944440
3.000p 19,9ml

2

400,00

ΣΥΝΟΛΟ

24.422,00

ΜΕΛΑΝΙ

ΓΝ

Ρέθυμνο 24-01-2020
Συντάχθηκε
Μαθηνός Παναγιώτης
ΠΕ Πληροφορικής
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(1)
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 του Ν. 1599/1986)

(2)

ΠΡΟΣ :

ΔΗΜΟ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

ΑΦΜ:

Δ.Ο.Υ.:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(3):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου (Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(4)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

α) δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για:
1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
2) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το
ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ημερομηνία:

……….201…
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του
νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται ανά περίπτωση στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
(2) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(3) Αναγράφεται ολογράφως.
(4) «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.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(1)
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 του Ν. 1599/1986)

(2)

ΠΡΟΣ :

ΔΗΜΟ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

ΑΦΜ:

Δ.Ο.Υ.:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(3):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρονικού
Ταχυδρομείου (Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(4)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:

δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, μέσα σε χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς:
α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.

(5)

Ημερομηνία :

……….201…
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Υποβάλλεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του
νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται ανά περίπτωση στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
(2) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(3) Αναγράφεται ολογράφως.
(4) «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.
(5) Η ημερομηνία της Υ/Δ πρέπει να είναι μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

