
Υπ’ αρίθμ. 8045/1/511-γ Πρόσκληση της Δ.Α. Κέρκυρας                                      Σελίδα 1 από 13 
 

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΓΡ. ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ. & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΙΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗ 01 - ΚΕΡΚΥΡΑ –  Τ.Κ. 49100 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2661029134-6 

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 8045/1/511-γ 

 

Κέρκυρα 22 Οκτωβρίου 2019 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  :  
 
ΤΜΗΜΑ Α) 2.000,00 €  
(συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.  
και των νόμιμων κρατήσεων) για αγορά 
πυροσβεστικού εξοπλισμού,  
 
ΤΜΗΜΑ Β) 2.500,00€  
(συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. και των 
νόμιμων κρατήσεων) για προμήθεια υλικών 
γόμωσης πυροσβεστήρων και 
 
ΤΜΗΜΑ Γ) 800,00€ 
 (συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. και των 
νόμιμων κρατήσεων) για αμοιβή υπηρεσιών 
επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού 
πυρόσβεσης. 
           
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 
ΤΜΗΜΑ Α) ΑΓΟΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ Β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΟΜΩΣΗΣ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Γ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

  

1.- Γνωρίζεται ότι, η Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας, κατόπιν των:  
 
α) Υπ’ αριθ.8045/1/19/6369-1 από 25-01-2019 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης  με 
ΑΔΑ: ΩΔΖΒ46ΜΚ6Π-ΞΦΘ και Α.Δ.Α.Μ.: 19REQ004376386, προτίθεται να προβεί στην 
αγορά πυροσβεστικού εξοπλισμού,  
β) Υπ’ αρίθμ. 8045/1/19/6358-1 από 25-01-2019 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης  με 
Α.Δ.Α.: ΩΗΠΖ46ΜΚ6Π-6Σ0 και Α.Δ.Α.Μ.: 19REQ004376366, προτίθεται να προβεί αγορά 
υλικών γόμωσης πυροσβεστήρων και 
γ) Υπ’ αρίθμ. 8045/1/19/4459-1 από 23-01-2019 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης  με 
Α.Δ.Α.: ΩΥΟΖ46ΜΚ6Π-Ψ7Υ, προτίθεται να προβεί στην επισκευή και συντήρηση 
εξοπλισμού πυρόσβεσης, προς κάλυψη αναγκών της Δ.Α. Κέρκυρας, όπως αναφέρεται 
παρακάτω. 
 
2. -Εάν η επιχείρησή σας ενδιαφέρεται, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τις οικονομικές 
προσφορές των συνημμένων ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 1,2,3 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ κατά 
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περίπτωση και προσκομίσετε ή αποστείλετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές, όπως 
ορίζεται στην παράγραφο 6, με την προσφερόμενη τιμή μονάδας (συμπεριλαμβάνονται 
νόμιμες κρατήσεις).  
[Επισημαίνεται ότι η αποσφράγιση των προσφορών και λοιπών φακέλων θα 
πραγματοποιηθεί στην ορισμένη ημέρα και ώρα της παραγράφου «6» από την αρμόδια 
επιτροπή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας. Προσφορές που περιέρχονται στην 
Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την παραλαβή, δεν 
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους προσφέροντες] 

Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών ορίζεται αποκλειστικά η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάσει της τιμής, 
για κάθε Τμήμα.  

Εφόσον υπάρξουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον προμηθευτή-πάροχο  με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού 
οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων (Άρθρο 90 ν.4412/2016).  
Είναι δυνατή η ανάθεση περισσότερων του ενός τμημάτων στον ίδιο προσφέροντα. 
 
3.- Τον προμηθευτή θα βαρύνουν κρατήσεις, ήτοι: 
α) υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., ως εξής: 
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%, ήτοι μερικό σύνολο 5,44% και επί του μερικού 
συνόλου τέλη χαρτοσήμου 2% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%, 
β) υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, ως εξής: 
0,07 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου 
ποσοστού 3 % επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % 
επί του χαρτοσήμου, [(όταν η καθαρή αξία ανάθεσης υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 
(1.000,00€)]. 
γ) υπέρ της Α.Ε.Π.Π, ως εξής: 
0,06 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου 
ποσοστού 3 % επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % 
επί του χαρτοσήμου. 
-Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 4% για πώληση αγαθών και 8% για παροχή 
υπηρεσιών, όταν η καθαρή αξία τιμολογίου υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των (150,00€), 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 
4.- Οι προσφορές , δεν δύνανται να υπερβαίνουν:  
α) το χρηματικό ποσό των δύο χιλιάδων Ευρώ ( 2.000,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. για την προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού, 
 β) το χρηματικό ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ ( 2.500,00 € ) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια υλικών γόμωσης πυροσβεστήρων και 
γ) το χρηματικό ποσό των οκτακοσίων Ευρώ ( 800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. για αμοιβή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης. 
 
5.- Η πληρωμή των δαπανών θα γίνει σε ευρώ με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί  από 
την Δ.Υ.Ε.Ε. Ν. Κέρκυρας, στο όνομα του δικαιούχου και αφού υποβληθούν όλα τα 
δικαιολογητικά των δαπανών, μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των υπό προμήθεια 
ειδών και της παρασχεθείσας υπηρεσίας. 
 -Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις των ΑΛΕ: 2410989899, 2410989002 & 
2420989001 του προϋπολογισμού εξόδων του υπό Φορέα 1043 Ειδικού Φορέα 201-
0000000 ΄΄Γενική Γραμματεία Δημοσίας Τάξης΄΄ (πρώην 07-410 «Ελληνική Αστυνομία»), 
οικονομικού έτους 2019. 
 
6.- Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν προσφορά ή 
προσφορές, ξεχωριστά για κάθε τμήμα, στην Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας (Ιουλίας 
Ανδρεάδη αρ.01 – Τ.Κ.49100 - Κέρκυρα), έως την 29-10-2019 ημέρα της εβδομάδας 
Τρίτη και ώρα 10:00’ (ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας κατάθεσης 
προσφορών), εντός σφραγισμένου φακέλου, ο οποίος να φέρεις τις εξής ενδείξεις:  
• Τα στοιχεία του αποστολέα. 
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• Τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
• Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια & παροχή 

υπηρεσίας. 
• Τον αριθμό της παρούσας Πρόσκλησης και το είδος της προμήθειας ή παροχής 
υπηρεσιών. 
• Την ημερομηνία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 
Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ , υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού: 
 

I. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(Α΄-75), (σύμφωνα με 
το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1), στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της 
παρούσας Πρόσκλησης και να δηλώνονται τα ακόλουθα: 

Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 
αναφερόμενα στις περιπτώσεις των εδαφ. α-στ της παρ.1 του άρθρου 73 του 
ν.4412/2016. 
 ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, υποχρεωτικά 

και με ποινή αποκλεισμού. 
 ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους  και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας Πρόσκλησης, υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού. 
 

II. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού/εμπορικού μητρώου 
του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016, με το οποίο να 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του. 
 

 
Σε περίπτωση που ο ίδιος προμηθευτής επιθυμεί να καταθέσει προσφορά για 
προμήθειες και αμοιβή εργασιών συνολικού προϋπολογισμού άνω των 3.100,00€ 
συμπερ. Φ.Π.Α., θα προσκομίσει επιπλέον τα κάτωθι δικαιολογητικά συμμετοχής: 
 
III. Φορολογική Ενημερότητα - Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το 

οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της διαγωνιστικής 
διαδικασίας , είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του. 

IV.  Ασφαλιστικές Ενημερότητες, για κάθε νόμιμη χρήση από όλους τους φορείς κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης που πληρώνονται εισφορές. Πιστοποιητικό αρμόδιας 
κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία 
διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

V.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της Χώρας εγκατάστασης του, έκδοσης 
του τελευταίου τριμήνου, πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 
73 Ν.4412/2016). Ειδικότερα, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της Χώρας 
εγκατάστασης τους, προσκομίζουν τα μεν νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά για 
τους διαχειριστές τους, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον Πρόεδρο, τον 
διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις 
ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), οι δε Συνεταιρισμοί για τον πρόεδρο του Διοικητικού τους 
Συμβουλίου, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ως άνω 
αδικήματα.   

VI. Σε περίπτωση εταιρείας , τα νομιμοποιητικά έγγραφα αυτής, όπως το Φ.Ε.Κ. 
ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του 
καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και 
Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και 
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Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να 
δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως 
με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.  
 
 

Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, (σύμφωνα με το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2),  στην οποία να δηλώνει ότι:  
      «Τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν πλήρως τις αιτούμενες προδιαγραφές - απαιτήσεις  
του  Παραρτήματος Α’ της υπ΄ αριθ. 8045/1/511-γ από 22-10-2019 Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δ.Α. Κέρκυρας ». 
  Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές - 
απαιτήσεις της παρούσας Πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ/ΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ/ΕΣ,  με ποινή αποκλεισμού , σύμφωνα με τα 
συνημμένα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1,2,3 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ , κατά περίπτωση. 
Επισημαίνεται ότι για κάθε είδους προμήθειας και παροχής υπηρεσιών (για κάθε 
ΤΜΗΜΑ), θα κατατεθούν ξεχωριστοί φάκελοι, στους οποίους θα αναγράφεται ρητά 
το είδος της προμήθειας και η παροχή υπηρεσιών αντίστοιχα (ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός αυτών, ακόμη και στην 
περίπτωση που ο προμηθευτής – πάροχος είναι η ίδια επιχείρηση. 
7.- ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΔΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Η παράδοση - παραλαβή του πυροσβεστικού εξοπλισμού, των υλικών γόμωσης 
πυροσβεστήρων και των εργασιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης, θα 
πραγματοποιηθεί στην έδρα της Δ.Α. Κέρκυρας, Ιουλίας Ανδρεάδη 01 – Τ.Κ.49100 
Κέρκυρα, από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, σε χρονικό 
διάστημα που θα ορίζει η σχετική σύμβαση. Σε περίπτωση εξόδων μεταφοράς – αποστολής 
ειδών - υλικών θα βαρύνεται ο προμηθευτής - πάροχος. 
8.- Οι προσφορές που περιέρχονται στην Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας, μετά τη λήξη της 
προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται 
στους προσφέροντες.  
9.- Τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προμήθεια, παρέχονται 
από την Υπηρεσία μας (τηλ.: 2661029134-6, fax: 2661035889) κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 
10.- Το κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης  θα αναρτηθεί στις Αστυνομικές Υπηρεσίες της 
Δ.Α.Κέρκυρας και θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Κέρκυρας για ανάρτηση στην ιστοσελίδα 
του (www.corfucci.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεών του. 
 

 -Ο- 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Ματθαίος ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 
Αστυνομικός Διευθυντής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
(C.P.V. 35111000-5 «Πυροσβεστικός εξοπλισμός») 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1. Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης  των δύο (2) κιλών 30 
2. Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης των έξι (6) κιλών 25 
3. Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης των δώδεκα (12) κιλών 4 

4. Πυροσβεστήρες ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ, ξηράς σκόνης των είκοσι 
πέντε (25) κιλών  2 

Τα προσφερόμενα υλικά θα φέρουν σήμανση CE. Θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία 
των προδιαγραφών τους και του εργοστασίου παραγωγής τους. Θα πρέπει να αναγράφεται 
ανεξίτηλα επάνω στους πυροσβεστήρες η ημερομηνία επανελέγχου τους. Όλα τα υλικά θα 
πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές όσον αφορά το 
σχήμα, την ποιότητα, τις διαστάσεις την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνισή τους 
(ερυθρού χρώματος). 
Οι πυροσβεστήρες θα τηρούν τις πιστοποιήσεις ΕΝ-3, CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα υπό 
προμήθεια υλικά, όπως αυτά αναγράφονται στο παράρτημα Α & Β, να είναι απαρεγκλίτως 
άριστης ποιότητας, καινούρια και τελείως αμεταχείριστα, ενώ σε περίπτωση που 
παρατηρηθεί κακή ποιότητα αυτών, θα αντικαθίστανται από τον προμηθευτή άμεσα (εντός 
τριών ημερών από την ημερομηνία προφορικής ειδοποίησης) και το κόστος θα επιβαρύνει 
τον ίδιο. 
1. Εγγύηση  
1.1. Σε περίπτωση που κάποια είδη δεν ανταποκρίνονται στην ποιότητα, αυτά θα 
επιστρέφονται και θα πρέπει να αντικαθίστανται με νέα. 
1.2. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλοίωση στα υπό προμήθεια είδη όπως 
αναφέρονται παραπάνω, σε ποσοστό πάνω από το 10% της συνολικής ποσότητας και για 
διάστημα ενός (1) έτους, ο προμηθευτής υποχρεούται να αλλάξει όλη την υπόλοιπη 
ποσότητα εντός τριάντα (30) ημερών. 
1.3. Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα, σε άριστη ποιοτική και 
λειτουργική κατάσταση, θα πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, αντιπροσωπείας ή 
εφάμιλλης ποιότητας με πιστοποίηση ISOC.E.. 
1.4. Η πληρωμή των ειδών θα γίνεται μετά τη διενέργεια της οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής, για όλη την ποσότητα των ειδών που προμηθεύτηκε η Υπηρεσία. 

 
2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΥΛΙΚΩΝ ΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (C.P.V.24951230-6) 
 
Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ x ΚΙΛΑ 

1. Υλικό αναγόμωσης πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης  
του ενός (1) κιλού 12 x 1kg = 12kg 

2. Υλικό αναγόμωσης πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης  
των δύο (2) κιλών 10 x 2kg = 20kg 

3. Υλικό αναγόμωσης πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης  
των τριών (3) κιλών 2 x 3kg = 6kg 

4. Υλικό αναγόμωσης πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης  
των έξι (6) κιλών 40 x 6kg = 240kg 

5. Υλικό αναγόμωσης πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης  
των εννέα (9) κιλών 1 x 9kg = 9kg 

6 Υλικό αναγόμωσης πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης  
των δώδεκα (12) κιλών 2 x 12kg = 24kg 

 ΣΥΝΟΛΟ  kg: 311kg 
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Οι ανωτέρω ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές και είναι οι μέγιστες που 
δύνανται να απαιτηθούν. Θα τιμολογηθούν οι ποσότητες που τελικά  θα απαιτηθούν, μετά 
τον έλεγχο του αναδόχου,  για την αναγόμωση των ανωτέρω πυροσβεστήρων. Η Υπηρεσία 
έχει την δυνατότητα να μη προβεί στην αναγόμωση του συνόλου των ανωτέρω 
πυροσβεστήρων.  

Η προμήθεια  των υλικών γόμωσης που θα απαιτηθούν για την συντήρηση 
των ανωτέρω πυροσβεστήρων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις υπ’ αρίθμ. 
618/43/2005 & 17230/671/2005 ΚΥΑ, χορηγώντας και αντίστοιχη βεβαίωση ή 
υπεύθυνη δήλωση. 
Εγγύηση  

Σε περίπτωση που κάποια είδη δεν ανταποκρίνονται στην ποιότητα, αυτά θα 
επιστρέφονται και θα πρέπει να αντικαθίστανται με νέα. 

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλοίωση στα υπό προμήθεια είδη 
όπως αναφέρονται παραπάνω, σε ποσοστό πάνω από το 10% της συνολικής ποσότητας και 
για διάστημα ενός (1) έτους, ο προμηθευτής υποχρεούται να αλλάξει όλη την υπόλοιπη 
ποσότητα εντός τριάντα (30) ημερών. 
  Τα υπό προμήθεια υλικά  θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα, σε άριστη ποιοτική και 
λειτουργική κατάσταση, θα πληρούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, αντιπροσωπείας ή 
εφάμιλλης ποιότητας με πιστοποίηση ISOC.E.. 

Η πληρωμή των υλικών γόμωσης θα γίνεται μετά τη διενέργεια της οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής για όλη την ποσότητα των ειδών που προμηθεύτηκε η Υπηρεσία 
 

 
3.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  (C.P.V.50413200-5) 

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 
<10 ετών 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 
>10 ετών  

με υποχρεωτική 
υδραυλική 

δοκιμή 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. Αναγόμωση  πυροσβεστήρων ξηράς 
σκόνης  του ενός (1) κιλού 4 8 

2. Αναγόμωση  πυροσβεστήρων ξηράς 
σκόνης  των δύο (2) κιλών 5 5 

3. Αναγόμωση  πυροσβεστήρων ξηράς 
σκόνης  των τριών (3) κιλών 2 - 

4. Αναγόμωση  πυροσβεστήρων ξηράς 
σκόνης  των έξι (6) κιλών 15 25 

5. Αναγόμωση  πυροσβεστήρων ξηράς 
σκόνης  των εννέα (9) κιλών - 1 

6. Αναγόμωση  πυροσβεστήρων ξηράς 
σκόνης  των δώδεκα (12) κιλών - 2 

 
Οι ανωτέρω εργασίες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές και είναι οι μέγιστες που 

θα απαιτηθούν. Η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να μη προβεί στην αναγόμωση του 
συνόλου των ανωτέρω πυροσβεστήρων.  
 
ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 Η δαπάνη αφορά την υποχρέωση για τη μεταφορά  των πυροσβεστήρων από και προς 
τις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας , τη διαδικασία του ελέγχου , της 
συντήρησης αυτών και την αναγόμωση των πυροσβεστήρων . 
 Σε όλους τους πυροσβεστήρες θα τοποθετηθεί δακτύλιος ελέγχου. 
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 Η πυροσβεστική σκόνη που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι τύπου A.B.C.E. 40% 
ή ανώτερη. 
 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι απαιτείται αντικατάσταση εξαρτημάτων των 
πυροσβεστήρων (ελαστικοί σωλήνες, μανόμετρα, κλείστρα κλπ) ο ανάδοχος θα προβεί στην 
αντικατάστασή τους  με το κόστος  (των ανταλλακτικών) να επιβαρύνει τον ίδιο. 
 
Ο πάροχος απαιτείται να προβεί : 

 Στον έλεγχο του δείκτη ασφαλείας και των ενδεικτικών μηχανισμών για να 
προσδιορισθεί αν ο πυροσβεστήρας έχει τεθεί σε λειτουργία. 

 Στον έλεγχο της λειτουργίας των ενδεικτικών μηχανισμών πίεσης (όπου αυτοί είναι 
προσαρμοσμένοι), ώστε να διαπιστωθεί ότι αυτός λειτουργεί ελεύθερα ή ότι η 
ενδεικνυόμενη πίεση δεν είναι έξω από τα προκαθορισμένα όρια. 

 Στον εξωτερικό έλεγχο του πυροσβεστήρα ώστε να διαπιστωθεί η απουσία διάβρωσης 
κοιλωμάτων, χτυπημάτων ή οποιασδήποτε άλλης βλάβης που θα μπορούσαν να 
περιορίσουν την ασφαλή λειτουργία του. 

 Στον διεξοδικό έλεγχο για διάβρωση, κοιλώματα και χτυπήματα ή οποιασδήποτε 
άλλης βλάβης των πωμάτων και βαλβίδων, των δεικτών, του ελαστικού σωλήνα και 
του στομίου εκκένωσης. 

 Στον διεξοδικό έλεγχο του εσωτερικού του σώματος του πυροσβεστήρα για διάβρωση, 
κοιλώματα, εγκοπές, χτυπήματα ή οποιασδήποτε άλλης βλάβης της εσωτερικής 
επένδυσης, με ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία συγκόλλησης. 

 Στην εξέταση της σκόνης του πυροσβεστήρα ώστε να εντοπισθούν τυχόν ορατά 
σημάδια πηγμάτων, σβολιασμάτων ή ξένων σωμάτων ή οποιοδήποτε παράγοντα 
εμποδίζει την ελεύθερη ροή της σκόνης. 

 Στο ζύγισμα του πυροσβεστήρα (ισχύει μόνο για τους πυροσβεστήρες CO2) και τη 
σύγκριση της μάζας του με αυτήν που είχε καταγραφεί όταν αυτός τέθηκε για πρώτη 
φορά σε λειτουργία, ώστε να μην υπάρχει απόκλιση μεγαλύτερη από 10%. Σε 
αντίθετη περίπτωση ο πυροσβεστήρας θα πρέπει  να αναγομώνεται. 

 Στον απαραίτητο καθαρισμό, διόρθωση ή ανανέωση του αποσπώμενου μηχανισμού 
λειτουργίας και τον έλεγχο ελεύθερης διακίνησης καθώς και του συστήματος ελέγχου 
εκκένωσης (εφόσον υπάρχει) και την προσθήκη λιπαντικού στα κινούμενα μέρη και 
τα σπειρώματα όπως αυτά συνίστανται από τον κατασκευαστή. 

 Στην αλλαγή όλων των σχετικών στεγανοποιητικών δακτυλίων και παρεμβυσμάτων 
σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον κατασκευαστή και την αλλαγή των 
προσαρμοσμένων στον ελαστικό σωλήνα διαφραγμάτων (όπου αυτά υπάρχουν). 

 Στην τοποθέτηση σκληρού (άκαμπτου) δακτυλίου όπως προβλέπει το σχετικό ΦΕΚ. 
 Στην συναρμολόγηση του πυροσβεστήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 

και την επαναπροσαρμογή του διακόπτη ασφαλείας. 
 Στον έλεγχο της ορθότητας και του ευανάγνωστου των οδηγιών λειτουργίας και την 

συμπλήρωση λεπτομερώς της ετικέτας ελέγχου, συντήρησης και λειτουργίας. 
 Η επισκευή και συντήρηση – αναγόμωση  του πυροσβεστικού εξοπλισμού θα 

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 618/43/2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 52/Β/2005) 
«Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, 
επανελέγχου και αναγόμωσης»  και την υπ’αρίθμ.  17230/671/2005 ΚΥΑ  
«Τροποποίηση της υπ’αρίθμ. 618/43/05 (ΦΕΚ 52/Β/2005) Κ.ΥΑ.» 

 Η πληρωμή των υπηρεσιών αναγόμωσης θα γίνει μετά τη διενέργεια της οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών για  την ποσότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών που τελικά απαιτήθηκε. 

 Οι πυροσβεστήρες οι οποίοι έχουν υπερβεί τα 20 έτη και αυτοί που θα απορριφθούν 
από την υδραυλική δοκιμή θα πρέπει να παραδοθούν στην Διεύθυνση Αστυνομίας 
Κέρκυρας με αναλυτική κατάσταση και θα πρέπει να προσκομισθεί πιστοποιητικό 
αχρήστευσης που θα αναφέρει τους λόγους.  

 Μετά τον έλεγχο – συντήρηση – αναγόμωση ο ανάδοχος υποχρεούται στην 
έκδοση βεβαιώσεων ελέγχου συντήρησης – αναγόμωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

ΠΡΟΣ:  ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

για την προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού  της υπ’ αριθ. 8045/1/511-γ από 22-10-2019 Πρόσκλησης 

της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & Δ.Ο.Υ.   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)   

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

1 Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης  των δύο 
(2) κιλών Τεμάχια 30  

2 Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης των έξι 
(6) κιλών Τεμάχια 25  

3 Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης των 
δώδεκα (12) κιλών Τεμάχια 4  

4 Πυροσβεστήρες ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ, ξηράς 
σκόνης των είκοσι πέντε (25) κιλών  Τεμάχια 2  

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ   

Φ.Π.Α. 24%   

ΣΥΝΟΛΟ   

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

-Με την παρούσα δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως της όρους και προδιαγραφές που 

αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 8045/1/511-γ΄ από 22-10-2019 Πρόσκληση της Διεύθυνσης 

Αστυνομίας Κέρκυρας. 
         -        -2019 

-Ο- 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
ΠΡΟΣ:  ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

για την προμήθεια υλικών γόμωσης πυροσβεστήρων,  της υπ’ αριθ. 8045/1/511-γ από 22-10-2019 
Πρόσκλησης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & Δ.Ο.Υ.   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)   

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

ΜΟΝΑΔΑΣ (KG) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

1 Υλικό αναγόμωσης πυροσβεστήρων ξηράς 
σκόνης  του ενός (1) κιλού [12 x 1kg = 12kg] ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟ 12 

 

2 Υλικό αναγόμωσης πυροσβεστήρων ξηράς 
σκόνης  των δύο (2) κιλών [10 x 2kg = 20kg] ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟ 20 

3 Υλικό αναγόμωσης πυροσβεστήρων ξηράς  
σκόνης  των τριών (3) κιλών [2 x 3kg = 6kg] ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟ 6 

4 Υλικό αναγόμωσης πυροσβεστήρων ξηράς 
σκόνης  των έξι (6) κιλών [40 x 6kg = 180kg] ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟ 240 

5 Υλικό αναγόμωσης πυροσβεστήρων ξηράς 
σκόνης  των εννέα (9) κιλών [1 x 9kg = 9kg] ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟ 9 

6 
Υλικό αναγόμωσης πυροσβεστήρων ξηράς 
σκόνης  των δώδεκα (12) κιλών[2 x 12kg = 
24kg] 

ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟ 24 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟ 311  

 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ   

Φ.Π.Α. 24%   

ΣΥΝΟΛΟ   

Ολογράφως:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 -Με την παρούσα δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως της όρους και προδιαγραφές που 
αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 8045/1/511-γ από 22-10-2019 Πρόσκληση της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Κέρκυρας 
         -        -2019 

-Ο- 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 
ΠΡΟΣ:  ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

για την αμοιβή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης,  της υπ’ αριθ. 
8045/1/511-γ  από  22-10-2019 Πρόσκλησης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & Δ.Ο.Υ.   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)   

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΕΤΗ ΑΠΟ 
ΤΗΝ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) 

1 
Εργασίες αναγόμωσης  
πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης  
του ενός (1) κιλού 

<10 ετών 4  
 

2 
Εργασίες αναγόμωσης  
πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης  
του ενός (1) κιλού 

>10 ετών 8  
 

3 
Εργασίες αναγόμωσης  
πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης  
των δύο (2) κιλών 

<10 ετών 5  
 

4 
Εργασίες αναγόμωσης  
πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης  
των δύο (2) κιλών 

>10 ετών 5  
 

5 
Εργασίες αναγόμωσης  
πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης  
των τριών (3) κιλών 

<10 ετών 2  
 

6 
Εργασίες αναγόμωσης  
πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης  
των έξι (6) κιλών 

<10 ετών 15  
 

7 
Εργασίες αναγόμωσης  
πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης  
των έξι (6) κιλών 

>10 ετών 25  
 

8 
Εργασίες αναγόμωσης  
πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης  
των εννέα (9) κιλών 

>10 ετών  1  
 

 
Εργασίες αναγόμωσης  
πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης  
των δώδεκα (12) κιλών 

>10 ετών 2  
 

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ   

 Φ.Π.Α. 24%   

 ΣΥΝΟΛΟ   

 Ολογράφως:………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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-Με την παρούσα δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως της όρους και προδιαγραφές που 
αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 8045/1/511-γ από 22-10-2019 Πρόσκληση της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Κέρκυρας. 
 
 
         -        -2019 

-Ο- 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

 

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):  

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 

(Εmail):  

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

Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις των 
εδαφ. α-στ της παρ.1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016. 
 αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της υπ’ αρίθμ. 8045/1/511-γ από 22-10-2019 Πρόσκλησης. 
 αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’αρίθμ. 8045/1/511-γ από 22-10-2019  

Πρόσκλησης. 
 

                                                                                                             Ημερομηνία: …………………….       

                                                                                                                 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 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

 
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):  

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 

(Εmail):  

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

1599/1986, δηλώνω ότι: 

      «Τα προσφερόμενα είδη και / ή προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν πλήρως τις 
αιτούμενες προδιαγραφές - απαιτήσεις  του  Παραρτήματος Α’ της υπ΄ αριθ. 8045/1/511-γ από 
22-10-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δ.Α. Κέρκυρας» . 

                                                                                                                                             Ημερομηνία: …………………….       

 

                                                                                                                 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 
 

 


