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Πληροφ.: Κωνσταντία Τσιουφλιά 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης  της  Περιφερειακής  Ενότητας  

 

1. του Ν. 3852/ΦΕΚ 87Α/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει,

2. του N. 4071/2012 (ΦΕΚ 87 Α΄11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/50/ΕΚ»,

3. του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’112/13.07.2010) « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων και κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, 

4. του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68 /20

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει με την προσθήκη του Ν. 3801/04.09.2009 

(ΦΕΚ A’ 163) Άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης»,

5. το Ν. 2690/1999 (Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, Φ.Ε.Κ. 45/Α/09

όπως τροποποιήθηκε  και  ισχύει. 

6. το Ν. 2859/2000 (Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α. ,ΦΕΚ 248/Α/07

7. το Ν. 3043/2002 (Ευθύνη του πωλητ

ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες συναφείς διατάξεις. (ΦΕΚ 

192/Α/21-8-2002). 

8. το Ν. 3419/2005 “Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηρι

(ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. το Ν. 3861/2010 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και  αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 

διατάξεις” (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. το Ν. 3979/2011 “Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ 138/Α/16

τροποποιήθηκε και  ισχύει. 

11. το Ν. 4013/2011  - περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημ

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ 204/Α/15

12. το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 “Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του 

ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις”  (ΦΕΚ 167/Α/23

ισχύει. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ – ΑΥΧΕΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 
προϋπολογισμού  20.000,00 € ( με Φ.Π.Α.) 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ .
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  20.000,00
Συμπεριλαμβανομένου  του  

 
Συνοπτικός  Διαγωνισμός
«Αποκατάσταση βατότητας 

Καταπτώσεων Π.Ε. Καρδίτσας

Υποέργο 23:«Αποχιονισμοί 

Πευκόφυτο – Αυχένας Αγίου Νικολάου 2020

CPV: 90620000-9  (Υπηρεσίες εκχιονισμού)

          45233141-9 (Εργασίες συντήρησης οδών)

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Αντιπεριφερειάρχης  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Καρδίτσας, έχοντας υπόψη τις  διατάξεις:

2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει, 

του N. 4071/2012 (ΦΕΚ 87 Α΄11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/50/ΕΚ», 

του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’112/13.07.2010) « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων και κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει με την προσθήκη του Ν. 3801/04.09.2009 

(ΦΕΚ A’ 163) Άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης», 

90/1999 (Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, Φ.Ε.Κ. 45/Α/09

 

το Ν. 2859/2000 (Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α. ,ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

το Ν. 3043/2002 (Ευθύνη του πωλητή για  πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων 

ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες συναφείς διατάξεις. (ΦΕΚ 

το Ν. 3419/2005 “Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηρι

2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

το Ν. 3861/2010 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και  αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 

2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

το Ν. 3979/2011 “Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ 138/Α/16

περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ 204/Α/15-09- 2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 “Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του 

2013 και άλλες διατάξεις”  (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε  και 

ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» 
ΑΥΧΕΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2020» 

Καρδίτσα ,       18.07.2019 
Αρ. Πρωτ.: 175077/4615         

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ . 

0.000,00  € 
Συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α. 24% 

Συνοπτικός  Διαγωνισμός της υπηρεσίας 

άσταση βατότητας – Αποχιονισμοί – Άρση 

Π.Ε. Καρδίτσας» 

ποχιονισμοί οδικού τμήματος 

Αυχένας Αγίου Νικολάου 2020» 

(Υπηρεσίες εκχιονισμού) 

9 (Εργασίες συντήρησης οδών) 

, έχοντας υπόψη τις  διατάξεις: 

2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

του N. 4071/2012 (ΦΕΚ 87 Α΄11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’112/13.07.2010) « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων και κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει με την προσθήκη του Ν. 3801/04.09.2009 

90/1999 (Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999), 

2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ή για  πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων 

ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες συναφείς διατάξεις. (ΦΕΚ 

το Ν. 3419/2005 “Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας” 

το Ν. 3861/2010 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

κυβερνητικών, διοικητικών και  αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 

το Ν. 3979/2011 “Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011), όπως 

οσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 “Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του 

2013), όπως τροποποιήθηκε  και 





13. τις διατάξεις του Ν.4250/2014 “Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.” (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως  

τροποποιήθηκε  και  ισχύει. 

14. το Ν.4270/2014  “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 

δημόσιο  λογιστικό και άλλες διατάξεις”(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) , όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει. 

15. το Π.Δ. 28/2015  “Κωδικοποίηση διατάξεων για  την πρόσβαση σε  δημόσια έγγραφα και στοιχεία” (ΦΕΚ 

34/Α/23-03-2015). 

16. το Π.Δ.113/2010 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους  Διατάκτες” (ΦΕΚ 194/ Α/22-11-2010), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

17. το Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ,  ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016). 

18. τις κατευθυντήριες οδηγίες της  Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων  Συμβάσεων. 

19.  του Ν.4024/2011, άρθρο 26 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011 ) και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που 

εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής περί συγκρότησης συλλογικής οργάνων της διοίκησης, 

20. του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ, δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις), 

21. το Π.Δ.129/2010 (ΦΕΚ222/ Α /27-12-2010, Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας ) , όπως τροποποιήθηκε με 

την 15840/156612/04.10.2018 Απόφαση Απ. Δ. Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας (ΦΕΚ Β4788). 

22. το  Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», 

23. το με αρ. πρωτ.: 148516/3958/20-06-2019 πρωτογενές αίτημα το οποίο  καταχωρήθηκε  στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ) με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 19REQ005144687 το οποίο 

εγκρίθηκε με το αριθμ. πρωτ.: 1730/01.07.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και καταχωρήθηκε 

στο   Κεντρικό  Ηλεκτρονικό Μητρώο  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ) με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ  19REQ0051944230   

24. Την αριθμ. 48/2019 (Πρακτικό 03
ο
/28.03.2019, ΑΔΑ:ΩΣΗ57ΛΡ-ΝΕΟ) απόφαση της Περιφερειακού 

Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας.  

25. Τις  ανάγκες για αδιάλειπτη  και  ασφαλή  διέλευση  των  οχημάτων  από  το  Εθνικό  και Επαρχιακό  Οδικό  

δίκτυο  του Νομού  Καρδίτσας. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Συνοπτικό  διαγωνισμό , με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές,  για την ανάδειξη αναδόχου για την 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», Υποέργο :  
«ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ – ΑΥΧΕΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2020» με κριτήριο ανάθεσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, προϋπολογισμού 20.000,00 € 
(ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) . 
 

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις  πιστώσεις  του  Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,  και  συγκεκριμένα   

του έργου  με   2016ΕΠ51700000 της ΣΑΕΠ517 και τίτλο : 
 
2016EΠ51700000 «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ – ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ».  
Υποέργο 23 : «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ – ΑΥΧΕΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2020»  
 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, την               
Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019 και ώρα 10:00, στο κτίριο της  Περιφερειακής  Ενότητας  Καρδίτσας, επί της οδού 

Μπλατσούκα 24, Τ.Κ. 43100 , Καρδίτσα. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έως  την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. ή να 

αποστείλουν ταχυδρομικώς τις έγγραφες προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στο Γραφείο 

Γραμματείας της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων  της  Π.Ε. Καρδίτσας, επί της οδού Μπλατσούκα 24, Τ.Κ. 43100, 

Καρδίτσα. Προσφορά που κατατίθεται μετά την ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη και 
επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.  Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά 

δεν έφθασαν έγκαιρα στην Γραμματεία  της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καρδίτσας, επιστρέφονται και 

αυτές στους προσφέροντες, χωρίς να αποσφραγιστούν. 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 120 ημέρες από την επόμενη μέρα της 

διενέργειας του διαγωνισμού, υπερισχύοντας όποιας άλλης αναφοράς σε οποιοδήποτε σημείο της προσφοράς 

τους για μικρότερο διάστημα. 





 

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για το σύνολο των υπηρεσιών (ολική προσφορά). 

 

Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους 

της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.  

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων συμμετασχόντων στο 

διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας 

σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής.  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των 

όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης 

της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ 

αυτού του λόγου στους Υποψηφίους. Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και 

υποβολή των Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ 

ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

 

Η παρούσα Προκήρυξη θα αναρτηθεί:  

1. στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, www.diavgeia.gov.gr.  

2. στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας http://www.thessaly.gov.gr, στην διαδρομή : Εφημερίδα της 

Υπηρεσίας - Διακηρύξεις - Προκηρύξεις). 

3. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 

Καταναλωτή.  

 

Το ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ θα διατίθενται σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα 

της Περιφέρειας Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.thessaly.gov.gr στο σύνδεσμο «Εφημερίδα 

της Υπηρεσίας/Διακηρύξεις»), για την ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον 

διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράληψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και 

να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού με το 

αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Δ/νση  Τεχνικών  Έργων  της  Π.Ε. 

Καρδίτσας. 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην Διακήρυξη ως και τα παραρτήματά 

της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

2. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄  

3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 

4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄ 

5.  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  ΕΝΤΥΠΟ  ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ  ΔΗΛΩΣΗΣ  (TEΥΔ) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄ 

 

Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ 
 




