


ο) ΠoU δεV θα οντοποκριΘoυv αrηv noρoυoο nρδoκληoη μοq
β) noυ θα υnoβολλουv οvοκρlβη η εΜlnη αrοlxεia κοι
γ) oε δεiγμo noυ θο εnιλεγεΙ onδ τηv Ynηρεoiο μog.
Στtg nερtπτιboεlg noυ διontαrωθεi δτl κδnoιog 1ωρig δlκοiωμο κoι κoτο Πορδβοση τωV

δloτοξεωv τωv dρθρων 65^ καl 66 τoυ N.2121l1993(onωg oυμnληρδΘηκε κοl loyυεl με τo
ορΘρo 2 τoυ N.3524/2007), αvοnορdγεl, nωλεi η κατ, iλλov τρδπo διαv*μεl αro κolvδ
η κoτi1εl με oκoπδ δlαvoμηq nρδγρoμμα ηλεκτρovlκoιi υπoλoγιαrη, οvεξoρτriτωζ
dλλωv κυριboεωv (oαrlκig κοl πolvlκΞg), υπ6κειrrrοι κo| σε Δto|κητlκδ nβδαrlμo
ioo με 1iλlo (10ο0)Eυρδ γ|ο κδΘε παρdvoμo οyriτυno rιρoγρdμμoτoξ
ηλεκτρovlκοil υπoλoγlαrd.

4. H uπειiΘuvη δfλωoη oπoYροφηζ θο nρdnεl να nερlλομβdvεl οφεvδq δλο το
εγκοτεαrημiνο nρογρdμμοτo λoγιoμlκου ΠoU εiVο| οε xρηoη oημερο αrηv εΤο|ρεiο σoζ,
Xωρ|στd τo λεtτoυργlκo nρογραμμοτο τωv Ι.l/Y με το nρογρoμμοτα εφορμoγδv τoυg
κοθδg εnioηg Χωρ|σΓα τα λεtτoυργlκο nρογρομμoτο τωv SΕRVERS με το nρOγρομμoτo
εφoρμoγδV τoUζ κot οφετdρoυ vο oυμnληρωΘoJv ol αrηλεq τηq εv λδγω υπευΘυvηq
δηλωoηg, oυμφωvο με τη γρομμoγρoφηoη μoq.

5. Σοq ευγοριαrouμε εK τωV nρoτερωv γlο Τη σUvεργoσio oοg κοl υnεvΘυμiζoυμε δτl γrο
oπolαδηπoτε, αyετrκη uε To θ.μο ΓΙληρoφoρiο, μnoρεiτε να κoλεiτε αro τηλiφωvο nου
ονοφερετol στo nορδV iγγροφδ μοg τlg εργοolμεg ημθρεg, οno 08'0ο iωq 14.Ο0.
Συvημμivo: dvο (1) γρομμoγρoφημθvo ειrrυπo υπε0Θυvηζ δηλωσηζ (oελiδεg 2)
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o υnoγρ6φωv τηv noρotoo, δηλδvω unειjΘυvο κol εv ψδoεt .τωv. σUvεΠε|ωv τoU

oρθρoυ 8 τoυ N.1599/1986-fi; η,nρoovοφερδμεvη εrοlρεΙo- τηv.onoiο.-vδμtμο εκnρooωπδ,

δIoδg'.i'o, onαl'oiμε,δ oρioJο αδεlδv xρησηξ τελlκoιj xρi_αrη-(E.U.L.A'), γιo. oλo τo

;;;γili,;;; r,γδμ'*o..i no,Ξuoi,γ*o'9α,ημΞγo--α'i,υζ H/Y κor SERVER5. τηq εrolρεiog μog,

;ilfi,fi μ. iηu.',lι.iouΞo-"oμob.oio (,N. zrzilrsg: δnωq τρononolηΘηκε κor ιo{lεr μθyρl

n.n,,bol. ιnλιbvω .nioηq_δi, 6io τo εγκατεαrημivo πρoγρdμματα λoγloμlκoir πoυ

;.}ffi;;.#:*"i"liii'-i στηv εv λ6γω oπoγρoφη εivol oilμφωvo με τo olτηΘirrτο αrη

o1ετlκi1 nρ6oκληoη τoυ Σ.Δ.o.E'
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