ΕΡΓΟ
<<Πλατφόρμα – Εφαρμογή Διασύνδεσης και Διαχείρισης Έξυπνου Κάδου από Αναλώσιμα
Υλικά>>, (0503)
Κοζάνη 6-3-2019
Αριθμός Πρωτ.: 18
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου
ιδιωτικού δικαίου)
Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο υλοποίησης του
έργου <<Πλατφόρμα – Εφαρμογή Διασύνδεσης και Διαχείρισης Έξυπνου Κάδου από
Αναλώσιμα Υλικά>>, που εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται εντός του πλαισίου της
πρόσκλησης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, με κωδικό MIS 5033804, με
επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και προϊστάμενο του
Ερευνητικού Τομέα Τεχνολογίας Νέων Υλικών του ΚΤΕ Τσανακτσίδη Κωνσταντίνο και
έχοντας υπόψη την απόφαση (πρακτικό) 7 θέμα 5ο / 2018 του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού
Συμβουλίου του Κέντρου, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο, ειδικότητας Χημικού
– Ερευνητή, ο οποίος (ή οποία), θα αποτελέσει μέλος της Ομάδας Έργου, για συνολικό
διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης, έως τις 14-04-2021, με ανώτατο συνολικό
προϋπολογισθέν ποσό 36.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 8.640,00 ευρώ), συμπεριλαμβανομένων
όλων των νόμιμων κρατήσεων και εισφορών, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού
δικαίου τα εξής:
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αφορά στην σχεδίαση μιας δεύτερης έκδοσης κάδου (απορριμμάτων), εκτός από τον απλόσυμβατικό κάδο, αυτή του έξυπνου κάδου. Στον ήδη υπάρχον κάδο, θα προστεθεί ένας αριθμός
αισθητήρων για την μέτρηση της απόστασης από την επιφάνεια των απορριμμάτων, υπολογίζοντας
έτσι τη μέση στάθμη. Έτσι θα γνωρίζουμε σε πιο ύψος βρίσκονται τα απορρίμματα. Οι αισθητήρες
θα είναι εντοιχισμένοι στον κάδο ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα βανδαλισμού και κλοπής. Οι
αισθητήρες θα συνδέονται ενσύρματα με την πλακέτα του μικροεπεξεργαστή ο οποίος θα βρίσκεται
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σε σημείο χωνευτό στο κάδο ώστε να μην γίνεται αντιληπτός και να μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με
ειδικό κλειδί. Τα καλώδια σύνδεσης θα οδεύουν ανάμεσα από τα επίπεδα του κάδου. Η πλακέτα θα
έχει 8bit μικροεπεξεργαστή όπως για παράδειγμα ATmega328P, οποίος θα είναι
προγραμματισμένος σε γλώσσα προγραμματισμού C.
Ο υποψήφιος πρόκειται ειδικότερα να ασχοληθεί με:

Ενότητα εργασίας 1
Ανάλυση του ερευνητικού πεδίου και υφιστάμενης τεχνολογίας
Ενότητα Εργασίας 2:
Ανάλυση απαιτήσεων και σχεδιασμός του "έξυπνου κάδου"
Ενότητα Εργασίας 3
Κατασκευή πρωτοτύπου "έξυπνου κάδου" και ενσωμάτωση
συστημάτων και του κώδικα.
Ενότητα Εργασίας 5
Μελέτη τεχνικής σκοπιμότητας

των ηλεκτρονικών

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας (Π.Ε.) του έργου:

Π 1.1: Έκθεση ανάλυσης της διεθνούς και εγχώριας κατάστασης σε ερευνητικές,
τεχνολογικές και οικονομικές συνιστώσες, καθώς και του υφιστάμενου κανονιστικού
πλαισίου. Καταγραφή και αποτίμηση.
Π 2.1: Έκθεση προτεινόμενων τεχνικών, λειτουργικών και κανονιστικών προδιαγραφών και
απαιτήσεων του προϊόντος
Π 2.2: Έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων εργαστηριακής έρευνας για την ειδική κόλλα
Π 2.3: Σχέδια του σώματος και των επιμέρους στατικών και κινητών τμημάτων του κάδου
Π 2.4: Σχέδια ηλεκτρονικών συστημάτων σε προτυποποιημένη πλακέτα και της πλατφόρμας
διαχείρισης
Π 2.6: Προδιαγραφές των μετρικών και των μεθόδων αξιολόγησης και αποτίμησης
Π 2.8: Άρθρο σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό
Π 3.1 : Πρωτότυπος "έξυπνος κάδος" σε όλες τις προτεινόμενες μορφές
Π 5.1: Μελέτη Τεχνικής Σκοπιμότητας
2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1. Πτυχίο Χημικού (ΑΕΙ ή ισοδύναμο πτυχίο της αλλοδαπής)
2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
3. Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας (C2)
4. Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (Πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα)
5. Επαγγελματική εμπειρία
Θα επιλεγεί ο υποψήφιος συνεργάτης ο οποίος πληροί σωρευτικά τους εξής όρους:
α) ικανοποίηση και των 5 παραπάνω απαραίτητων προσόντων
β) συγκέντρωση της συγκριτικά μεγαλύτερης συνολικής βαθμολογίας για όλα τα κριτήρια.
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης και βαθμολόγησης.
Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται από 0-10 (10=πλήρης ικανοποίηση του κριτηρίου)
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

1

5-8
8-10
Συναφής τίτλος

2

Βαθμός Πτυχίου
Μεταπτυχιακός τίτλος

ΒΑΘΜΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
7
10
10

ΒΑΡΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
15%
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σπουδών
3

4

5

6

7

Άριστη γνώση Αγγλικής
Γλώσσας

Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ

Επαγγελματική εμπειρία σε:
1.Ανάπτυξη επιχειρηματικών
σχεδίων και
2. Κατάρτιση σε θέματα νέων
τεχνολογιών, περιβάλλοντος
και τεχνικών έργων
Εμπειρία σε
συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα

Εμπειρία Project management

10%
Μη συναφής τίτλος
Πτυχίο C2
Μη ύπαρξη πτυχίου
C2
Πιστοποιητικό από
πιστοποιημένο φορέα
Μη ύπαρξη
πιστοποιητικού
0-5 έτη
5-15 έτη
15-20 έτη
Πάνω από 20 έτη

7
10
0

0-5 έτη
5-10 έτη
10-15 έτη
Πάνω από 15 έτη
0-5 έτη
5-10 έτη
10-15 έτη
Πάνω από 15 έτη

3
5
7
10
3
5
7
10
0-10

8

5%

10
5%
0
0
4
6
10

20%

20%

10%

15%

Προσωπική Συνέντευξη
Η συνέντευξη θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης της Πρόσκλησης, που θα οριστεί με απόφαση
του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου και θα αφορά μόνο στις προτάσεις που καλύπτουν
όλα τα απαραίτητα προσόντα επιλογής. Η μη εμφάνιση ενδιαφερομένου στη συνέντευξη οδηγεί σε
αποκλεισμό του από τη διαδικασία επιλογής.
Στην συνέντευξη θα αξιολογηθούν:
1. Ικανότητα προφορικής επικοινωνίας και ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας.
2. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας.
3. Ικανότητα ανάληψης ευθυνών και αποτελεσματικότητα.
4. Διαπίστωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αποτυπώνονται στο βιογραφικό.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Υποβολή Πρότασης – Δήλωσης (επισυνάπτεται)
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
3. Αντίγραφο Βασικού Τίτλου Σπουδών
4. Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και
κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.
* Ως αποδεικτικά στοιχεία απόδειξης εμπειρίας θεωρούνται:
Α. Για εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα
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Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Εφόσον από τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν
προκύπτει η εξειδικευμένη εμπειρία, απαιτείται η προσκόμιση σύμβασης ή δελτίου παροχής
υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Β. Για εμπειρία στον δημόσιο τομέα
Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης ή/και σύμβαση με τον φορέα απασχόλησης από τα οποία να
αποδεικνύονται το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης.
Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν
απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας του έργου.
Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται (είτε
με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά) στην διεύθυνση: Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτικής
Μακεδονίας, Κτίριο Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, 1ος όροφος, υπόψη Ν. Γεωργανάκη, τηλέφωνο
24610 68230, Τ.Κ. 50100, Κοζάνη. Σε περίπτωση που η πρόσβαση στον συγκεκριμένο χώρο δεν είναι εφικτή,
για διάφορους λόγους, που δεν οφείλονται στον/την ενδιαφερόμενο (η), τότε η υποβολή θα γίνεται στο
γραφείο του Διευθυντή του ΚΤΕ, το οποίο βρίσκεται απέναντι από την κεντρική είσοδο του ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας. Η πρόταση μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα είναι σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα
αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερομένου και η ένδειξη ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΤΕ)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Κοίλα (ΤΕΙ) Κοζάνης, Τ.Κ. 50100. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 18/6-3-2019. Η υποβολή των προτάσεων θα μπορεί να
γίνεται μέχρι 22-3-2019 και ώρα 14.00.
Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται
τηλεφωνικά στον επιστημονικό Υπεύθυνο Καθηγητή Τσανακτσίδη Κωνσταντίνο τηλέφωνο 24610-68034 email: tsanaktsidis@teiwm.gr, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν
να απευθύνονται στο Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτικής Μακεδονίας στο τηλέφωνο 24610-68230,
(Νίκος Γεωργανάκης), email: kte@teiwm.gr.

Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης
που θα οριστεί με απόφαση του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Κέντρου.
Ο Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής
αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει (είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά) στο Κέντρο
Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτικής Μακεδονίας (Κτίριο ΚΤΕ, Κοίλα Κοζάνης, ΤΚ: 50100,) εντός 10 ημερών
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της απόφασης αποδοχής
αποτελεσμάτων στη Διαύγεια. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση να ενημερώνεται για την ανάρτηση των
αποτελεσμάτων από την ιστοσελίδα του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας http://www.ktedm.gr, καθώς και
από τη Διαύγεια (Φορέας: Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (KTE) Δυτικής Μακεδονίας..
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους, καθώς και σε αυτά των
συνυποψήφιών τους, κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν.
2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999)
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και
συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις/ενστάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση
ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την αναφερόμενη στο φάκελο αποστολής
ημερομηνία, με την προϋπόθεση ότι θα παραληφθεί από Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτικής Μακεδονίας το αργότερο μέχρι
την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της παρούσας. Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτικής Μακεδονίας ουδεμία ευθύνη
φέρει για το περιεχόμενο των φακέλων των προτάσεων που θα αποσταλούν.
Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη
της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
Για τους ενδιαφερόμενους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν
απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από
πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. Επιπρόσθετα, όταν στην πρόσκληση προβλέπεται κλίμακα βαθμολόγησης/μοριοδότησης
του βαθμού του τίτλου σπουδών, είναι απαιτούμενο να προσκομίζεται και πιστοποιητικό αντιστοιχίας βαθμολογίας που εκδίδεται από
το ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται το πιστοποιητικό αντιστοιχίας βαθμολογίας, αλλά μόνο τα πιστοποιητικά
αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, η πρόταση του ενδιαφερόμενου δεν απορρίπτεται, απλώς δε βαθμολογείται το συγκεκριμένο ζητούμενο
προσόν.
Για προσωπική συνέντευξη θα κληθούν, μόνο οι ενδιαφερόμενοι που καλύπτου όλα τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης.
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι
διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία
της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης (δεν απαιτείται σύνταξη πίνακα κατάταξης, όταν έχει υποβληθεί μόνο
μια πρόταση ή όταν μόνο μία πρόταση βαθμολογηθεί), ενώ αυτή ή αυτή που θα επιλεγεί θα ειδοποιηθείατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση
ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου α) με τη μεγαλύτερη εμπειρία β) με το μεγαλύτερο βαθμό στο
βασικό τίτλο σπουδών γ) με το μεγαλύτερο βαθμό στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης, δε βαθμολογείται και απορρίπτεται.
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των
επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα
με το συνταγμένο πίνακα κατάταξης.
Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτικής Μακεδονίας δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι
επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε
αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό εφαρμογής του προγράμματος.
Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ
50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε
συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1ΠΔ 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του ΠΔ 50/2001…….» (ΦΕΚ
115/9.6.2006/τ.Α’). Όσον αφορά τους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των
αντίστοιχων τίτλων γλωσσομάθειας, συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.
Η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ αποδεικνύεται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 6 του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων
διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ A΄ 39/5.3.2001, ΦΕΚ Α΄ 24/30.01.2013 και ΦΕΚ Α΄
63/9.3.2005).
Επισημαίνεται ότι η ανάθεση έργου σε υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα, των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ. γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην Παράγραφο 14 του Άρθρου 12 της ΥΑΕΚΕΔ 110427/ΕΥΘΥ 1020/01.11.2016.

Ο Διευθυντής του ΚΤΕ Δυτικής Μακεδονίας

Νικόλαος Ασημόπουλος
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ
(Με όλες τις συνέπειες του νόμου περί ψευδούς δήλωσης)
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΕΡΑ
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΕΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΑΦΜ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Πόλη,
οδός, αριθμός, ΤΚ)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
(Σταθερό- κινητό)
Email

Να αναγραφούν στην παρούσα πρόταση-δήλωση και στο εξωτερικό του φακέλου τα εξής:
1.

Ο αριθμός του πρωτόκολλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο των
εντύπων αυτής της πρότασης είναι ακριβείς και αληθείς.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ημερομηνία :

_/_

/_

Συνημμένα υποβάλλω : 1.
2.

*Η ελλιπής συμπλήρωση της πρότασης-δήλωσης αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού.
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