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ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ 
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Τηλ.: 2410 684 734 
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                           Λάρισα 06-02-2017 

                     Αρ. πρωτ. 221 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 για  Υποβολή Προτάσεων προς Σύναψη 

 Μίας Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου 
στα πλαίσια υλοποίησης του έργου  με τίτλο  

«ERASMUS 103/Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού 2016-
2018» και κωδ. ΕΛΚΕ 3877. 

 

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας, λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις της ΚΑ 679/22.08.1996 που κυρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 36 του ν. 3794/2009 

και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3848/2010.  

 Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 8 του Ν.2527/1997 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 

2 του Ν. 2621/1998 και του άρθρου 14 του Ν. 3369/2005, που διατηρήθηκαν σε ισχύ μετά τη 

δημοσίευση του Ν.3812/2009, αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 58 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 

Α ́195) και επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 10 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ Α ́159). 

 Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού της Επιτροπής Εκπαίδευσης και 

Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, 

 Την υπ’ αριθμ. 67/25-01-2017/Θ6 (ΑΔΑ:ΨΛΞΟ46914Κ-ΚΒ2/26-01-2017) απόφαση του Συλλογικού 

Οργάνου της, 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι  

Την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη 

σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου από εξωτερικό συνεργάτη για την 

στελέχωση του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας στα πλαίσια του έργου 

«ERASMUS 103/Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού 2016-2018», ΕΛΚΕ 3877. 

 

1. Προαπαιτούμενα Συμμετοχής 

i. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

ii. Για τους πολίτες άλλων πλην της Ελλάδος κρατών της Ε.Ε., απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής 

γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής. 

iii. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν λάβει τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης και, γενικότερα, να κατέχουν όλα τα 

απαιτούμενα προσόντα μέχρι την εν λόγω ημερομηνία. Σε περίπτωση στην οποία οι τίτλοι σπουδών 

έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, πρέπει να υπάρχει πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή 

πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία των τίτλων αυτών ή πράξη αναγνώρισης 
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επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

iv. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν χρονική διαθεσιμότητα σε όλη την διάρκεια του έργου, καθώς 

και διαθεσιμότητα για την εκπόνηση τμημάτων του έργου στις εγκαταστάσεις του εκάστοτε φορέα του 

έργου. 

v. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 

απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή. 

 

2. Περιγραφή Θέσης - Προσόντα – Βαθμολογία 

 Έργο: Η Διαχείριση, Διοικητική Υποστήριξη και Παρακολούθηση Έργων του Γραφείου Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 

Απαραίτητα προσόντα 

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. 

2. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στον τομέα της οργάνωσης και διοίκησης. 

3. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Κινητικότητας. 

4. Άριστη γνώση Αγγλικής (Επίπεδο C2)*. 

5. Πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Επίπεδο C1)*. 

Επιθυμητά προσόντα 

1. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε ερευνητικά προγράμματα. 

2. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε διοικητικά καθήκοντα. 

Διάρκεια: ένα (1) έτος, από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης 

Αμοιβή: 19.200,00 ευρώ (μικτά) συμπ. ΦΠΑ 

 

Οι έχοντες τα απαραίτητα προσόντα θα βαθμολογηθούν ως εξής: 

 

α/α Προσόν Βαθμολογία 

1 Πτυχίο Α.Ε.Ι. 10 

2 
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στον τομέα της οργάνωσης και 
διοίκησης  

20 

3 
Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στη διαχείριση 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Κινητικότητας 

40 (+10 μονάδες για 
κάθε επιπλέον έτος) 

4 Άριστη γνώση Αγγλικής (Επίπεδο C2) 40 

5 Πολύ καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (Επίπεδο C1) 
20 

(άριστη γνώση: 40) 

6 
Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε ερευνητικά 
προγράμματα (Επιθυμητό Προσόν) 

10 (+10 μονάδες για 
κάθε επιπλέον έτος) 

7 
Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε διοικητικά 
καθήκοντα (Επιθυμητό Προσόν) 

10 (+10 μονάδες για 
κάθε επιπλέον έτος) 

 

 

3.  Περιεχόμενα Πρότασης Υποψηφίων και Επιλογή 

Η επιλογή των προτάσεων θα γίνει από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η 

επιλογή των αντισυμβαλλομένων θα πραγματοποιηθεί με βάση τους τίτλους σπουδών, την υφιστάμενη 

                                                 
*  Σύμφωνα με  το σχετικό παράρτημα γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ 

https://www.asep.gr/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2Fucmserver%2FVDCCMS01.ASEP.003694%2F%2FidcPrima
ryFile&revision=latestreleased  

https://www.asep.gr/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2Fucmserver%2FVDCCMS01.ASEP.003694%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.asep.gr/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2Fucmserver%2FVDCCMS01.ASEP.003694%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
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εμπειρία και ειδίκευση σε σχέση με το έργο και τις συναφείς δραστηριότητες, κριτήρια για τα οποία θα 

βαθμολογηθούν οι υποψήφιοι βάσει του σχετικού πίνακα της παραγράφου 2. 

 

Η πρόταση κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει: 

-     Υπεύθυνη δήλωση [τελευταία σελίδα της παρούσας], με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 

αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 8 Ν.1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι: 

“α. αποδέχομαι τους όρους και πληρώ όλα τα προαπαιτούμενα συμμετοχής όπως αυτά αναφέρονται 

στο άρθρο 1 της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης 

μίσθωσης έργου με αριθμό πρωτ. 221/06-02-2017. 

β. όλα τα έγγραφα που κατατίθενται αποτελούν φωτοτυπημένα αντίγραφα των πρωτοτύπων ή των 

επίσημων αντιγράφων, τα οποία διατηρώ στο αρχείο μου, και μπορώ να επιδείξω άμεσα αυτά, εάν 

μου ζητηθεί. 

γ. δύναμαι να εκτελέσω το αιτούμενο έργο στο χρόνο που ορίζεται στην πρόσκληση. 

δ. για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της συμφωνηθείσας αμοιβής δεν συντρέχει κανένα 

κώλυμα στο πρόσωπό μου και σε αντίθετη περίπτωση, θα φροντίσω για την άρση κάθε κωλύματος 

για το σκοπό αυτό, εφόσον η παρούσα πρότασή μου γίνει δεκτή.”  

- Φύλλο στοιχείων πρότασης του υποψηφίου για τη συμμετοχή του (θα τη βρείτε στο τέλος της 

πρόσκλησης). 

- Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας ή σε έλλειψη ταυτότητας, φωτοτυπία των 

κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία 

ταυτότητας του κατόχου, καθώς και η φωτογραφία. 

- Βιογραφικό σημείωμα, υπογεγραμμένο σε όλες τις σελίδες, οι οποίες πρέπει να έχουν συνεχόμενη 

αρίθμηση. 

- Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα που ζητούνται (π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις 

προϋπηρεσίας, γνώσεις ξένων γλωσσών, γνώσεις Η/Υ κλπ) καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο 

κρίνεται απαραίτητο για την τεκμηρίωση της πρότασης, τα οποία πρέπει να έχουν συνεχόμενη 

αρίθμηση ανά έγγραφη σελίδα. 

Επισημαίνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση δεν χρειάζεται να θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής στις 

περιπτώσεις που κατατίθεται αυτοπρόσωπα. Επισημαίνεται επίσης ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του 

Ν.4250/2014, ΦΕΚ Α’ 74/26-03-2014, αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, γίνονται αποδεκτά 

ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους που εκδόθηκαν από 

τις κάτωθι υπηρεσίες και φορείς: Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που 

ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους 

κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς 

που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 31215/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις 

επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..  Ομοίως, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 

εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 

πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς, καθώς επίσης γίνονται 

αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

 

Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί όλα τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν 

βαθμολογείται, δεν κατατάσσεται και απορρίπτεται. Επιπρόσθετα, η αρμόδια επιτροπή επιλογής και 

κατά συνέπεια η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών δεν δεσμεύεται να συνεκτιμήσει στην επιλογή των 

αντισυμβαλλομένων τα κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 21 § 11 Ν 2190/1994, καθώς γενικά προέχουν τα 

κριτήρια επαγγελματικής, επιστημονικής κλπ. αξιολόγησης, τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του 

προς ανάθεση έργου, ενώ η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια ως 

προς την ίδια τη σύναψη ή μη συμβάσεων ή ως προς τον αριθμό τους. Επισημαίνεται δε ότι η διαδικασία 

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι 
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διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλομένων έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι 

«πρόσληψης».  

Η  διαδικασία της πρόσκλησης, για όσους πληρούν τα προαπαιτούμενα κριτήρια και προσόντα αυτής, θα 

ολοκληρωθεί με σύνταξη «πίνακα κατάταξης», ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν προσωπικά. Σε κάθε 

περίπτωση όλοι οι συμμετέχοντες στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν δικαίωμα 

υποβολής ένστασης κατά του πίνακα κατάταξης σε αποκλειστικό διάστημα 5 ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης (αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και sms) του 

πρακτικού αξιολόγησης και του σχετικού πίνακα. Τέλος οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης 

στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων 

υποψηφίων, δικαίωμα που ασκείται υπέρ του αιτούντος υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό 

στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπό του το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του 

ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων  και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 

45/9.3.1999). 

 

4. Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου 

Ο/η επιλεχθείς/είσα θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση ανάθεσης έργου στην οποία θα 

καθορίζονται το αντικείμενο του έργου, τα ενδιάμεσα και τελικά παραδοτέα, ο ακριβής χρόνος παράδοσής 

τους και ο τρόπος πληρωµής. Σε κάθε περίπτωση Ε.Ε.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη 

σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, ο 

αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. Καθ’ όλη τη διάρκεια 

εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του 

επιλεχθέντος με άλλον ενδιαφερόμενο στα πλαίσια της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

και σύμφωνα με τον συνταγμένο πίνακα κατάταξης. 

 

5. Υποβολή Αίτησης 

Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλλουν την πρότασή τους –σε σφραγισμένο 

φάκελο- οι ίδιοι ή αποστέλλοντας ταχυδρομικά την σχετική επιστολή με τα απαιτούμενα αποδεικτικά,  στην 

υπηρεσία πρωτοκόλλου της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας,  μέχρι την 

Τετάρτη 22-02-2017, ώρα 14:00 με την ένδειξη: 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, Τ.Κ. 41110 (περιφερειακή οδός Λάρισας Τρικάλων) 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

για το ΕΡΓΟ «ERASMUS 103/Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού 2016-2018» 

(αρ. πρωτ. πρόσκλησης 221/06-02-2017 / ERASMUS) 

 

Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 22-02-2017, ώρα 14:00  

Φάκελος πρότασης που θα ληφθεί από την υπηρεσία πρωτοκόλλου της Επιτροπής Εκπαίδευσης και 

Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας μετά από την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, δεν λαμβάνεται 

υπόψη. Οι φάκελοι υποβολής προτάσεων δεν επιστρέφονται.  

 

6. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

Θεσσαλίας http://www.teilar.gr/prokirixeis.php, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr, 

όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3861/2010. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Βραχνάκης Μιχαήλ 

Αν. Καθηγητής   
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Στοιχεία Πρότασης  Λάρισα,  …………/………/2017 

 
Επώνυμο:……………………….………...............      

Όνομα:……………………….………..................           

Όνομα Πατρός:……………………….………........        

Α.Δ.Τ.: …………..........…………..……………… 

Ημ/νια έκδοσης: …………........………… 

Εκδούσα Αρχή: …………..........………… 

ΑΦΜ: :……………………….………..................           

ΔΟΥ: :……………………….………..................           

ΑΜΚΑ:…………..........…………..………………… 

Δ/νση Κατοικίας (οδός, αριθμός, ΤΚ):  

.……………………………………………...............  

.……………………………………………............... 

Τηλέφωνο Σταθερό:…………………………… 

Τηλέφωνο Κινητό:…………… …..…..…...... 

E-mail:…………............……........ 

 
 
 

 
 
ΘΕΜΑ:  
Υποβολή πρότασης στην ΠΕΕ 

221/06-02-2017 

  
 
 
ΠΡΟΣ  
Ε.Ε.Ε. ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
 

Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την υποβολή της πρότασής 

μου, για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ύστερα από 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 221/06-

02-2017), στα πλαίσια του έργου «ERASMUS 

103/Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού 2016-

2018» (ΕΛΕΚ 3877). 

 
 

Συνημμένα υποβάλλω: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο/ Η ΑΙΤ………… 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(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 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): Ε.Ε.Ε. Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail): 

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

α. Αποδέχομαι τους όρους και πληρώ όλα τα προαπαιτούμενα συμμετοχής όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 1 

της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου με αριθμό πρωτ. 

221/06-02-2017/ΕΕΕ ΤΕΙ Θεσσαλίας. 

β. Όλα τα έγγραφα που κατατίθενται αποτελούν φωτοτυπημένα αντίγραφα των πρωτοτύπων ή των επίσημων 

αντιγράφων, τα οποία διατηρώ στο αρχείο μου, και μπορώ να επιδείξω άμεσα αυτά, εάν μου ζητηθεί. 

γ. Δύναμαι να εκτελέσω το αιτούμενο έργο στο χρόνο που ορίζεται στην πρόσκληση. 

δ. Για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της συμφωνηθείσας αμοιβής δεν συντρέχει κανένα κώλυμα στο 

πρόσωπό μου και σε αντίθετη περίπτωση θα φροντίσω για την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, 

εφόσον η παρούσα πρότασή μου γίνει δεκτή.- 

 

Ημερομηνία:      .../.../20... 

 
Ο – Η Δηλ… 

 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «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. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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