
Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας 
Έχοντας υπόψιν: 
1. Τις διατάξεις: 

α) των ν. 1481/1984, 2685/1999, 2800/2000, 3205/2003, 4270/2014, 4336/2015, 4354/2015, 4412/2016, και 
4651/2019 ως τροποποιήθηκαν - συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, σε συντρέχουσα περίπτωση. 
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Κέρκυρα,  21 Μαρτίου 2020 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
(ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) 

 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προμήθεια αναλώσιμου 
υγειονομικού υλικού (cpv 33140000-3) για την κάλυψη 
αναγκών της Δ.Α Κέρκυρας και των υφιστάμενων 
Υπηρεσιών της,  του Φορέα 1047 Ειδικού Φορέα 201-
0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης», έτους 
2020, και διαιρείται σε τρία (03) Τμήματα, ως εξής: 
ΤΜΗΜΑ Α :   Προμήθεια  μασκών προσώπου με λάστιχο 
,  για την κάλυψη αναγκών της Δ.Α Κέρκυρας και των 
υφιστάμενων Υπηρεσιών της,  του Φορέα 1047 Ειδικού 
Φορέα 201-0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας 
Τάξης», εντός του ποσού των #2.200,00€#, 
συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α.  . 
ΤΜΗΜΑ Β :  Προμήθεια  γαντιών νιτριλίου μίας χρήσης, 
για την κάλυψη αναγκών  της Δ.Α Κέρκυρας και των 
υφιστάμενων Υπηρεσιών της, του Φορέα 1047 Ειδικού 
Φορέα 201-0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας 
Τάξης», εντός του ποσού των #300,00€#, 
συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α.  . 
ΤΜΗΜΑ Γ : Προμήθεια υγρών αντισηπτικών χεριών 
[συσκευασία 500ml (+-50ml) και συσκευασία 1300ml (+-
50ml)],  για την κάλυψη αναγκών  της Δ.Α Κέρκυρας και 
των υφιστάμενων Υπηρεσιών της, του Φορέα 1047 
Ειδικού Φορέα 201-0000000 «Γενική Γραμματεία 
Δημόσιας Τάξης»,   εντός του ποσού των #1.500,00€#, 
συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α.  . 
 

 

 

CPV: ΤΜΗΜΑ Α, ΤΜΗΜΑ Β και ΤΜΗΜΑ Γ’:  
33140000-3: Ιατρικά Αναλώσιμα 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τακτικός Προϋπολογισμός 
οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα: 
Για το ΤΜΗΜΑ Α [ Α.Λ.Ε. 2410103001, του Φορέα 1047 
Ειδικού Φορέα 201-0000000 «Γενική Γραμματεία 
Δημόσιας Τάξης»] 
Για το ΤΜΗΜΑ  Β [ Α.Λ.Ε. 2410103001, του Φορέα 1047 
Ειδικού Φορέα 201-0000000 «Γενική Γραμματεία 
Δημόσιας Τάξης»] 
Για το ΤΜΗΜΑ Γ [Α.Λ.Ε. 2410103001, του Φορέα 1047 
Ειδικού Φορέα 201-0000000 «Γενική Γραμματεία 
Δημόσιας Τάξης» ]. 
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β) των π.δ. 394/1996, 184/2009, 178/2014, 80/2016, 86/2018, 62/2019, ως τροποποιήθηκαν - 
συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, σε συντρέχουσα περίπτωση. 

γ) της υπ’ αριθ. 2/90420/∆ΠΓΚ από 19/12/2019 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών. 
2. Tην υπ’ αριθ. 80 από 18/07/2019 Απόφαση κ. Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη "Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου" (Β' 3058). 
3. Tην υπ’ αριθ. Γ∆ΟΕΣ/1/2/474 από 21-11-2019 Απόφαση κ. Υπουργού και κ. Υφυπουργού Προστασίας του 

Πολίτη "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων 
Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα." (Β' 4273). 

4. Tην υπ’ αριθ. Γ∆ΟΕΣ/4/28-θ από 19-12-2016 Απόφαση Γ.∆.Ο.Ε.Σ. (Β' 4130).  
5. –α. Το υπ΄ αριθμό 1744/20/540123 από 11/03/2020 έγγραφο του Α.Ε.Α. / Διεύθυνση Υποστήριξης. 
       β. Το υπ΄ αριθμό 1744/20/588607 από 18/03/2020 έγγραφο του Α.Ε.Α. / Διεύθυνση Υποστήριξης. 
6. - Την ανάγκη με αιτιολογία: Προμήθεια αναλώσιµου  υγειονοµικού υλικού, όπως περιγράφεται παρακάτω: α) 
∆ιακόσια (200) τεµάχια υγρό αντισηπτικό χεριών 500ml (+-50ml), β) Είκοσι (20) τεµάχια υγρό αντισηπτικό χεριών 
1300ml , γ) Εκατό (100) κουτιά των πενήντα (50) τεµαχίων µάσκες προσώπου µε λάστιχο δ) Πενήντα (50) 
συσκευασίες των 100 τεµαχίων, γάντια νιτριλίου µιας χρήσης προς κάλυψη αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας 
Κέρκυρας και υφιστάµενων Υπηρεσιών της.  
7. α)το π.δ. 81/2019 "Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισµός των 

αρµοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων"(Α’ 119).  
β)το π.δ. 83/2019 "∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών" (Α’ 121).  
γ)την υπ’ αριθ. Υ2 από 09-07-2019 Απόφαση κ. Πρωθυπουργού "Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών" (Β’ 2901).  

8. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης µε την παρούσα πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού 
διάθεσης. 

9. Το άρθρο 116 του Ν.4674/2020(Φ.Ε.Κ. Α’ 53) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης , ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 

10. -Η  υπ’ αρίθμ. 8045/22/31713-1 από 20-03-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. /ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ με Α.Δ.Α.: ΨΛ4Σ46ΜΤΛΒ-Ψ71 και 
Α.Δ.Α.Μ.: 20REQ006459127 [Ε.Φ.1047-201-0000000] 

11. Την υπ΄ αριθμ. 8045/1/606-α’ από 20-03-2020  Διαταγή Συγκρότησης Επιτροπής της Δ.Α. Κέρκυρας. (ΑΔΑ: 
ΨΛ4Σ46ΜΤΛΒ-Ψ71). 

 
προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας υγειονομικού υλικού (cpv 39830000-9), σύμφωνα με το 
συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ και αξίας, μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 
#4.000,00€# [δύο χιλιάδες διακόσια (2.200,00€) ευρώ για το τμήμα Α’, τριακόσια (300,00€) ευρώ για το τμήμα 
Β’ και χίλια πεντακόσια (1.500,00€) ευρώ για το ΤΜΗΜΑ Γ’], συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α., προς 
κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Δ.Α. Κέρκυρας.  
 
2.- Τον προμηθευτή θα βαρύνουν κρατήσεις ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 5,70524% (για συμβάσεις ποσού μεγαλύτερου 
ή ίσου των χιλίων (1.000,00€) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ήτοι: 
α) υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., συνολικού ποσού 5,57056%, 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 συνολικού ποσού 0,07252 %, ως εξής: 
0,07 % η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων,  κράτησης αναλογικού 
τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % 
επί του χαρτοσήμου (για συμβάσεις ποσού μεγαλύτερου ή ίσου των χιλίων (1.000,00€) ευρώ, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
γ)  υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφύγων  συνολικού ποσού  0,06216 %, ως εξής:  
0,06 % η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, κράτησης αναλογικού 
τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % 
επί του χαρτοσήμου. 
Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
Ο προμηθευτής βαρύνεται με τη χαρτοσήμανση της σύμβασης. 
 
3.- Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει: 
Για το ΤΜΗΜΑ Α, μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας και αφού υποβληθούν αρμοδίως τα 
δικαιολογητικά της δαπάνης, με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί από την Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./Δ.Ε.Ε.Π.Δ. του 
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Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο όνομα του δικαιούχου, ύστερα από την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
της προμήθειας και αφού προσκομισθούν στην Υπηρεσία μας, από τον προμηθευτή, τα σχετικά τιμολόγια- Δελτία 
Αποστολής.  
Για το ΤΜΗΜΑ Β, μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας και αφού υποβληθούν αρμοδίως τα 
δικαιολογητικά της δαπάνης, με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί από την Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./Δ.Ε.Ε.Π.Δ. του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο όνομα του δικαιούχου, ύστερα από την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
της προμήθειας και αφού προσκομισθούν στην Υπηρεσία μας, από τον προμηθευτή, τα σχετικά τιμολόγια- Δελτία 
Αποστολής. 
Για το ΤΜΗΜΑ Γ, μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας και αφού υποβληθούν αρμοδίως τα 
δικαιολογητικά της δαπάνης, με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί από την Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./Δ.Ε.Ε.Π.Δ. του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο όνομα του δικαιούχου, ύστερα από την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
της προμήθειας και αφού προσκομισθούν στην Υπηρεσία μας, από τον προμηθευτή, τα σχετικά τιμολόγια- Δελτία 
Αποστολής. 
Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ. 
- Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΑΛΕ: 2410103001 του προϋπολογισμού εξόδων του Φορέα 1047 Ειδικός 
Φορέας 201-0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης», οικονομικού έτους 2020. 
 
4.- Παρακαλούμε, μέχρι την 03 Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00’  να μας 
αποστείλετε/προσκομίσετε (εντός σφραγισμένου φακέλου) σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, 
σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β), συνοδευόμενη 
(με ποινή αποκλεισμού) από το συνημμένο στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας Φύλλο Συμμόρφωσης. 
Επισημαίνεται ότι: 
Α) Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά για κάθε ΤΜΗΜΑ. 
Β) Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
Γ) Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 
Στον φάκελο υποβολής της προσφοράς, να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Ιουλίας Ανδρεάδη 01 -  Τ.Κ. 49100 
Κέρκυρα 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ……………………  

(αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε περίπτωση 
ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία 
επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail)]  
Για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (cpv 33140000-3) για την κάλυψη αναγκών της Δ.Α Κέρκυρας και 
των υφιστάμενων Υπηρεσιών της, έτους 2020  και συγκεκριμένα για το ΤΜΗΜΑ/ΤΑ….. 
Αριθμός Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:  8045/1/606-β. 
Αναθέτουσα Αρχή: Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας 
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή 03/04/2020 ώρα 10:00’ π.μ. 
  

 
5.- Η προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και να 
καλύπτει, είτε το σύνολο των τμημάτων είτε το συγκεκριμένο τμήμα (σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της 
παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς), σε κάθε όμως περίπτωση θα καλύπτει, με ποινή ακυρότητας, το 
σύνολο των ειδών του τμήματος για το οποίο υποβάλλεται.  
- Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) μέσα στην προθεσμία του άρθρου 
4 της παρούσας. 
- Προσφορά που ξεπερνά το χρηματικό ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ (2.200,00€) ευρώ για το τμήμα 
Α’, τριακοσίων (300,00€) ευρώ για το τμήμα Β’ και χιλίων πεντακοσίων (1.500,00€) ευρώ για το ΤΜΗΜΑ Γ’, 
συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α., θα απορρίπτεται. 
6.- Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών ορίζεται αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των 
υπό προμήθεια ειδών (ανά τμήμα).  
- Εφόσον υπάρξουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προμηθευτή  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. 
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7.- Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και σε κάθε περίπτωση πριν από την έκδοση της προβλεπόμενης 
από το άρθρο 118 του  Ν. 4412/216 Απόφασης Απ’ ευθείας Ανάθεσης, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
αποστείλουν/προσκομίσουν στην Δ.Α. Κέρκυρας τα παρακάτω: 
 
Α.  Δικαιολογητικά Συμμετοχής (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς, ο 
οποίος θα φέρει όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, καθώς και την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»)  
α1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.  

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά τους διαχειριστές, αβ) στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (03) μήνες πριν την υποβολή του. 

α2. Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός 
μεταβίβασης) 
α3. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε δημοπρασίες από όλους τους φορείς στους οποίους 
καταβάλουν εισφορές. (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).  
     Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων, 
όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, και των εκ των μελών της διοίκησής τους εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας σε αυτήν. 
β.  Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου είσπραξης και σε περίπτωση εκχώρησης - κατάσχεσης, αντίστοιχη υπεύθυνη 
δήλωση από τον εκδοχέα, όπου θα αναφέρεται ο φορέας κύριας ασφάλισης του καθώς και ότι δεν είναι ασφαλισμένος 
σε άλλον φορέα εκτός αυτού που δηλώνει και δεν οφείλει σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης 
ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε διαφορετική περίπτωση να αναγράφεται στη δήλωση σε ποιούς φορείς είναι ασφαλισμένος 
και που οφείλει ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές. 
 
γ. 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 τους σε αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά τους. 
 
 
Β) Τεχνική προσφορά (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς, ο οποίος 
θα φέρει όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, καθώς και την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»)   
 Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών, σε σχέση με 

τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις του Παραρτήματος Α της παρούσας Πρόσκλησης. 
 Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές - απαιτήσεις του Παραρτήματος 

Α’ της παρούσας Πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

Γ) Οικονομική προσφορά (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός κυρίως φακέλου της προσφοράς, ο οποίος 
θα φέρει όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, καθώς και την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»), με την 
προσφερόμενη τιμή σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων υποβάλει προσφορά για δύο ή τρία τμήματα, η οικονομική προσφορά κάθε 
τμήματος, με ποινή ακυρότητας, να τοποθετηθεί σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ...». 
 
 
8.- Με τον μειοδότη (προμηθευτή), θα υπογραφεί σύμβαση (συμφωνητικό), σύμφωνα με τους όρους του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  
 
9. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) 
μηνός από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
 
10. -Το πλήρες κείμενο της παρούσας:  
α) αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑ, 
β) δημοσιεύεται στο Κεντρικό  Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr) και φέρει 
κωδικό ΑΔΑΜ.  
γ) αποστέλλεται στο Επιμελητήριο Κέρκυρας για ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του.  
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11.- Τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με την παρούσα υπηρεσία, παρέχονται από την Υπηρεσία μας. 
( τηλ.: 2661029134-6, email: adkerkyras.diax@astynomia.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΣΥΜΒΑΣΗ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Ματθαίος ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 
Αστυνομικός Διευθυντής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   
 

 
Η παρούσα, αφορά την προμήθεια υγειονομικού υλικού (cpv 33140000-3) για την κάλυψη αναγκών της Δ.Α 

Κέρκυρας και των υφιστάμενων Υπηρεσιών της,  του Φορέα 1047 Ειδικού Φορέα 201-0000000 «Γενική Γραμματεία 

Δημόσιας Τάξης», οικονομικού έτους 2020 , ως εξής: 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1. Μάσκες προσώπου μιας χρήσης (συσκευασία των 50 τεμαχίων) 100 

 
ΓΕΝΙΚΑ: 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια μασκών προσώπου μιας χρήσης (συσκευασία των 50 
τεμαχίων),  για την κάλυψη αναγκών της Δ.Α Κέρκυρας και των υφιστάμενων Υπηρεσιών της του Φορέα 1047 
Ειδικού Φορέα 201-0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης» .  

Προσφορά που ξεπερνά το χρηματικό ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200,00€) ευρώ,  
συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α., θα απορρίπτεται. 
 

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 ISO 
C.E.. 
1.4. Η πληρωμή των εκτελεστικών συμβάσεων στον προμηθευτή των ειδών θα γίνεται μετά τη διενέργεια της 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής για όλη την ποσότητα των ειδών και με την καταβολή του 100% της 
αξίας των παραδοθέντων ειδών. 
1.5. Θα είναι άοσμες, χωρίς Latex, υποαλλεργικές και θα διαθέτουν ελαστικές δέστρες για στερέωση πίσω από τα 
αυτιά. 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1. Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης  (συσκευασία 100 τεμαχίων) 50 

 
ΓΕΝΙΚΑ: 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια γαντιών νιτριλίου μίας χρήσης ,  για την κάλυψη αναγκών 
της Δ.Α. Κέρκυρας και των υφιστάμενων Υπηρεσιών της του Φορέα 1047 Ειδικού Φορέα 201-0000000 «Γενική 
Γραμματεία Δημόσιας Τάξης».  

Προσφορά που ξεπερνά το χρηματικό ποσό των τριακοσίων (300,00€) ευρώ,  συμπεριλαμβανομένων 
κρατήσεων και Φ.Π.Α., θα απορρίπτεται. 
 

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. 
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 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 ISO 
C.E.. 
1.4. Η πληρωμή των εκτελεστικών συμβάσεων στον προμηθευτή των ειδών θα γίνεται μετά τη διενέργεια της 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής για όλη την ποσότητα των ειδών και με την καταβολή του 100% της 
αξίας των παραδοθέντων ειδών. 
1.5. Θα πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
α) Να είναι από ελαστικό νιτρίλιο. 
β) Να είναι χωρίς πούδρα 
γ) Να είναι μεγεθών M – L – XL. 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ 

Α/Α ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1. Υγρό αντισηπτικό χεριών - συσκευασία 500ml (+- 50ml)  200 
2. Υγρό αντισηπτικό χεριών - συσκευασία 1300ml (+- 50ml) 20 

 
ΓΕΝΙΚΑ: 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια υγρού αντισηπτικού χεριών - συσκευασία 500ml (+- 50ml) 
και υγρού αντισηπτικού χεριών - συσκευασία 1300ml (+- 50ml) ,  για την κάλυψη αναγκών της Δ.Α Κέρκυρας και 
των υφιστάμενων Υπηρεσιών της του Φορέα 1047 Ειδικού Φορέα 201-0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας 
Τάξης» .  

Προσφορά που ξεπερνά το χρηματικό ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00€) ευρώ,  
συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α., θα απορρίπτεται. 
 

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 ISO 
C.E.. 
1.4. Η πληρωμή των εκτελεστικών συμβάσεων στον προμηθευτή των ειδών θα γίνεται μετά τη διενέργεια της 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής για όλη την ποσότητα των ειδών και με την καταβολή του 100% της 
αξίας των παραδοθέντων ειδών. 
1.5. Θα πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
α) Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο και ιοκτόνο 
β) Να έχει περιεκτικότητα τουλάχιστον 70% σε αιθυλική αλκοόλη 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Για το ΤΜΗΜΑ Α’  
με τους όρους της υπ’ αριθμό …………… από …………….. Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς της Δ.Α. Κέρκυρας.   

 
      ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.   
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ  (FAX)   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)   

 
 
Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

(Ο προσφέρων δηλώνει τη συμμόρφωση ή 
απόκλιση των προσφερομένων, σε σχέση με την 

αντίστοιχη τεχνική περιγραφή του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, συμπληρώνοντας ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

αντίστοιχα.) 

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

 

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. 

 

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 ISO C.E.. 

 

4  Η πληρωμή των εκτελεστικών συμβάσεων στον προμηθευτή των 
ειδών θα γίνεται μετά τη διενέργεια της οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής για όλη την ποσότητα των ειδών και με την 
καταβολή του 100% της αξίας των παραδοθέντων ειδών. 

 

5 Θα είναι άοσμες, χωρίς Latex, υποαλλεργικές και θα διαθέτουν 
ελαστικές δέστρες για στερέωση πίσω από τα αυτιά. 

 

 
 
 
 
 

Τόπος  / ημερομηνία 
Ο προσφέρων 
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

Για το ΤΜΗΜΑ Β’  
με τους όρους της υπ’ αριθμό …………… από …………….. Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς της Δ.Α. Κέρκυρας.   

 
      ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.   
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ  (FAX)   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)   

 
Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

(Ο προσφέρων δηλώνει τη συμμόρφωση ή 
απόκλιση των προσφερομένων, σε σχέση με την 

αντίστοιχη τεχνική περιγραφή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
Α της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

συμπληρώνοντας ΝΑΙ ή ΟΧΙ αντίστοιχα.) 

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

 

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. 

 

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 ISO C.E.. 

 

4  Η πληρωμή των εκτελεστικών συμβάσεων στον προμηθευτή των 
ειδών θα γίνεται μετά τη διενέργεια της οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής για όλη την ποσότητα των ειδών και με την 
καταβολή του 100% της αξίας των παραδοθέντων ειδών. 

 

5 Θα πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
α) Να είναι από ελαστικό νιτρίλιο. 
β) Να είναι χωρίς πούδρα 
γ) Να είναι μεγεθών M – L – XL. 

 

 
 
 
 
 
 

Τόπος  / ημερομηνία 
Ο προσφέρων 

 
 
 
 
 
 
 





 
                                                                                                                                                                                                                                                               

της υπ' αριθμό 8045/1/606-β’ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντοςτης Δ.Α. Κέρκυρας 

 
Σελίδα 10η από σελίδες 19

 
 
 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
Για το ΤΜΗΜΑ Γ’  

με τους όρους της υπ’ αριθμό …………… από …………….. Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς της Δ.Α. Κέρκυρας.   
 

      ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.   
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ  (FAX)   
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)   

 
Α/Α ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

(Ο προσφέρων δηλώνει τη συμμόρφωση ή 
απόκλιση των προσφερομένων, σε σχέση με την 

αντίστοιχη τεχνική περιγραφή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
Α της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

συμπληρώνοντας ΝΑΙ ή ΟΧΙ αντίστοιχα.) 

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

 

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. 

 

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 ISO C.E.. 

 

4  Η πληρωμή των εκτελεστικών συμβάσεων στον προμηθευτή των 
ειδών θα γίνεται μετά τη διενέργεια της οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής για όλη την ποσότητα των ειδών και με την 
καταβολή του 100% της αξίας των παραδοθέντων ειδών. 

 

5 Θα πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
α) Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο και 
ιοκτόνο 
β) Να έχει υγιεινή αντισηψία μικρότερη του 1 λεπτού 
γ) Να έχει  χειρουργική αντισηψία μικρότερη των 2 λεπτών 
δ) Να έχει τουλάχιστον 70% περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη 

 

 
 
 
 
 
 

Τόπος  / ημερομηνία 
Ο προσφέρων 

 
 
 
 
 





 
                                                                                                                                                                                                                                                               

της υπ' αριθμό 8045/1/606-β’ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντοςτης Δ.Α. Κέρκυρας 

 
Σελίδα 11η από σελίδες 19

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για την υπ’ αριθμό ………………………………..από …………………….Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δ.Α. 
Κέρκυρας. 

      ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ  (FAX)   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)   

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
για τα είδη του Τμήματος Α‘ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

1 Μάσκες προσώπου μιας χρήσης 
(συσκευασία των 50 τεμαχίων) 100   

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€):  

Φ.Π.Α.  ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€):  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ (€):  
Δηλώνω επισήμως ότι :  
α) Αποδέχομαι του όρους της υπ’ αριθμό ……………………….. από  …………………………  Πρόσκλησής σας.  
β) Τον προμηθευτή θα βαρύνουν κρατήσεις ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 5,70524% (για συμβάσεις ποσού μεγαλύτερου ή ίσου των χιλίων (1.000,00€) ευρώ, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ήτοι: 

α) υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., συνολικού ποσού 5,57056%, 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 συνολικού ποσού 0,07252 %, ως εξής: 
0,07 % η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων,  κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί της 
προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήμου (για συμβάσεις ποσού μεγαλύτερου ή ίσου των χιλίων (1.000,00€) 
ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
γ)  υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφύγων  συνολικού ποσού  0,06216 %, ως εξής:  
0,06 % η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί της 
προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήμου. 
Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 

 
 
 
 

Τόπος  / ημερομηνία 
Ο προσφέρων 

 
 
 
 
 
 
 

Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Η υποβολή προσφοράς  αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση της σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς και των συνημμένων 
σ’ αυτή παραρτημάτων  και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

 
 
 





 
                                                                                                                                                                                                                                                               

της υπ' αριθμό 8045/1/606-β’ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντοςτης Δ.Α. Κέρκυρας 

 
Σελίδα 12η από σελίδες 19

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για την υπ’ αριθμό ………………………………..από …………………….Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς της Δ.Α. 
Κέρκυρας. 

 
      ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ  (FAX)   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)   

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
για τα είδη του Τμήματος B‘ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

1 Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης  
(συσκευασία 100 τεμαχίων) 50   

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€):  

Φ.Π.Α.  ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€):  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ (€):  
Δηλώνω επισήμως ότι :  
α) Αποδέχομαι του όρους της υπ’ αριθμό ……………………….. από  …………………………  Πρόσκλησής σας.  
β) Τον προμηθευτή θα βαρύνουν κρατήσεις ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 5,70524% (για συμβάσεις ποσού μεγαλύτερου ή ίσου των χιλίων (1.000,00€) ευρώ, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ήτοι: 

α) υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., συνολικού ποσού 5,57056%, 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 συνολικού ποσού 0,07252 %, ως εξής: 
0,07 % η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων,  κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί της 
προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήμου (για συμβάσεις ποσού μεγαλύτερου ή ίσου των χιλίων (1.000,00€) 
ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
γ)  υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφύγων  συνολικού ποσού  0,06216 %, ως εξής:  
0,06 % η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί της 
προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήμου. 
Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 
 
 

Τόπος  / ημερομηνία 
Ο προσφέρων 

 
 
 
 
 
 
 

Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Η υποβολή προσφοράς  αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση της σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς και των συνημμένων 
σ’ αυτή παραρτημάτων  και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας. 

 
 
 
 





 
                                                                                                                                                                                                                                                               

της υπ' αριθμό 8045/1/606-β’ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντοςτης Δ.Α. Κέρκυρας 

 
Σελίδα 13η από σελίδες 19

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για την υπ’ αριθμό ………………………………..από …………………….Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς της Δ.Α. 
Κέρκυρας. 

 
      ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   

ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ  (FAX)   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email)   

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
για τα είδη του Τμήματος Γ‘ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

1 Υγρό αντισηπτικό χεριών - συσκευασία 
500ml (+- 50ml)  200   

2 Υγρό αντισηπτικό χεριών - συσκευασία 
1300ml (+- 50ml) 20   

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€):  

Φ.Π.Α.  ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€):  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ (€):  
Δηλώνω επισήμως ότι :  
α) Αποδέχομαι του όρους της υπ’ αριθμό ……………………….. από  …………………………  Πρόσκλησής σας.  
β) Τον προμηθευτή θα βαρύνουν κρατήσεις ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 5,70524% (για συμβάσεις ποσού μεγαλύτερου ή ίσου των χιλίων (1.000,00€) ευρώ, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ήτοι: 

α) υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., συνολικού ποσού 5,57056%, 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 συνολικού ποσού 0,07252 %, ως εξής: 
0,07 % η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων,  κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί της 
προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήμου (για συμβάσεις ποσού μεγαλύτερου ή ίσου των χιλίων (1.000,00€) 
ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
γ)  υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφύγων  συνολικού ποσού  0,06216 %, ως εξής:  
0,06 % η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί της 
προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήμου. 
Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Τόπος  / ημερομηνία 
Ο προσφέρων 

 
 
 
 
 
 

 
Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Η υποβολή προσφοράς  αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση της σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς και των συνημμένων 
σ’ αυτή παραρτημάτων  και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ     

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
ΓΕ.Π.Α.Δ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Αριθμ. Πρωτ.: 8045/1/ 
 
 

 

 
 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΠΟΣΟ : ……………… ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ  Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ  

ΕΙΔΟΣ : Προμήθεια υγειονομικού υλικού (cpv 33140000-3) για την κάλυψη αναγκών της Δ.Α 
Κέρκυρας και των υφιστάμενων Υπηρεσιών της ,  του Φορέα 1047 Ειδικού Φορέα 
201-0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης», οικονομικού έτους 2020.  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  : ………………………………... 
………………………………... 
………………………………... 

 
 
 
Στην Κέρκυρα σήμερα την ……………του μηνός …………….., του έτους …………., ημέρα της εβδομάδας 

…………….  και ώρα …………..’ , στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, οι υπογεγραμμένοι:  
 
α. Το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τον …………………………., 
Διευθυντή της Δ.Α. Κέρκυρας, που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία «Υπηρεσία» και  
β. Ο ή Η εταιρεία ……………………………, εδρεύουσα …………………, με ΑΦΜ ………………, (νομίμως εκπροσωπούμενη 
από …………………………………), που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία «Προμηθευτής» συμφώνησαν και 
συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:  
 
1. Με την  υπ’ αριθμό …………………………. από ……………. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, εγκρίθηκε πίστωση μέχρι 
του ποσού των …………….. ευρώ #.............. €#, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων, για 
την προμήθεια υγειονομικού υλικού (cpv 33140000-3) για την κάλυψη αναγκών της Δ.Α Κέρκυρας και των 
υφιστάμενων Υπηρεσιών της, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του ΑΛΕ 2410103001 του 
Φορέα 1047 Ειδικού Φορέα 201-0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης»  οικονομικού έτους 2020. 
 
2. Με την υπ’ αριθμό ………….. από …………… Απόφαση του Διευθυντή της Δ.Α. Κέρκυρας, η προμήθεια 
υγειονομικού υλικού (cpv 33140000-3) για την κάλυψη αναγκών της Δ.Α Κέρκυρας και των υφιστάμενων 
Υπηρεσιών της , σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του ΑΛΕ 2410103001 του Φορέα 1047 
Ειδικού Φορέα 201-0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης», οικονομικού έτους 2020, όπως περιγράφονται 
στο άρθρο 1 της παρούσας, ανατέθηκε στον ανωτέρω συμβαλλόμενο προμηθευτή, ο οποίος την αναλαμβάνει, με 
τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  
 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο Σύμβασης – Τιμές  

 
1. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια υγειονομικού υλικού (cpv 33140000-3) για την κάλυψη 
αναγκών της Δ.Α Κέρκυρας και των υφιστάμενων Υπηρεσιών της , σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού 
εξόδων του ΑΛΕ 2410103001 του Φορέα 1047 Ειδικού Φορέα 201-0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης» 
, οικονομικού έτους 2020, στην τελική τιμή των …………………………..#................€#, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων, ως εξής:  
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
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ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α’ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

1 Μάσκες προσώπου μιας χρήσης 
(συσκευασία των 50 τεμαχίων) 100   

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€):  

Φ.Π.Α.  ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€):  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ (€):  

 
 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β’ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

1 Γάντια νιτριλίου μιας χρήσης  
(συσκευασία 100 τεμαχίων) 50   

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€):  

Φ.Π.Α.  ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€):  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ (€):  

 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ’ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 

1 Υγρό αντισηπτικό χεριών - συσκευασία 
500ml (+- 50ml)  200   

2 Υγρό αντισηπτικό χεριών - συσκευασία 
1300ml (+- 50ml) 20   

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€):  

Φ.Π.Α.  ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€):  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α. ΣΕ ΕΥΡΩ (€):  

 
1. Η τιμή μονάδας υπό προμήθεια ειδών, περιλαμβάνει την αξία των ανωτέρω ειδών, τα έξοδα μεταφοράς τους, 
τις υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση για την, με μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή, 
παράδοση στον προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση τόπο. 
2. Οι ανωτέρω τιμές θα παραμείνουν σταθερές σε όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης και δεν υπόκεινται σε 
καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία. 
 

Άρθρο 2 
 Χρόνος και τόπος παράδοσης   

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη του ΤΜΗΜΑΤΟΣ … στην έδρα τ….. 
………………………., με δαπάνες δικές του, εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι 
μέχρι την ……………………….. . 

2. Ως προς τις λοιπές λεπτομέρειες του τρόπου και του χρόνου παράδοσης υπό προμήθεια υλικών, ισχύουν τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 206 του ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 3  

Παρακολούθηση σύμβασης  – παραλαβή  
 

1. H παρακολούθηση, η παροχή των αναγκαίων διευκρινήσεων στον προμηθευτή και ο έλεγχος της καλής 
εκτέλεσης, θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή, που έχει συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό. 
2. Ο Προμηθευτής υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της αρμόδιας Επιτροπής. 
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3. Η οριστική παραλαβή των συμβατικών ειδών, πραγματοποιείται με τη σύνταξη του Πρακτικού Οριστικής 
Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής, με την παράδοσή τους και μετά την ολοκλήρωση όλων των 
απαιτούμενων ελέγχων. 
4. Κατά την παραλαβή θα διενεργηθεί μακροσκοπικός έλεγχος προς διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων, 
κακώσεων του επιμελημένου της κατασκευής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής.  
5. Σε περίπτωση απόρριψης του υλικού από την επιτροπή παραλαβής, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο αρ. 
208 του Ν.4412/2016. 
 

Άρθρο 4 
Κρατήσεις 

1.  Τον προμηθευτή θα βαρύνουν κρατήσεις ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 5,70524% (για συμβάσεις ποσού μεγαλύτερου ή 
ίσου των χιλίων (1.000,00€) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ήτοι: 
α) υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., συνολικού ποσού 5,57056%, 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 συνολικού ποσού 0,07252 %, ως εξής: 
0,07 % η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων,  κράτησης αναλογικού 
τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % 
επί του χαρτοσήμου (για συμβάσεις ποσού μεγαλύτερου ή ίσου των χιλίων (1.000,00€) ευρώ, μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
γ)  υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφύγων  συνολικού ποσού  0,06216 %, ως εξής:  
0,06 % η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, κράτησης αναλογικού 
τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % 
επί του χαρτοσήμου. 
2. Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 
 

Άρθρο 5 
Πληρωμή 

1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει:  
Για το ΤΜΗΜΑ Α, μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας και αφού υποβληθούν αρμοδίως τα 
δικαιολογητικά της δαπάνης, με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί από την Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./Δ.Ε.Ε.Π.Δ. του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο όνομα του δικαιούχου, ύστερα από την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
της προμήθειας και αφού προσκομισθούν στην Υπηρεσία μας, από τον προμηθευτή, τα σχετικά τιμολόγια- Δελτίο 
Αποστολής.  
Για το ΤΜΗΜΑ Β, μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας και αφού υποβληθούν αρμοδίως τα 
δικαιολογητικά της δαπάνης, με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί από την Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./Δ.Ε.Ε.Π.Δ. του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο όνομα του δικαιούχου, ύστερα από την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
της προμήθειας και αφού προσκομισθούν στην Υπηρεσία μας, από τον προμηθευτή, τα σχετικά τιμολόγια- Δελτίο 
Αποστολής. 
Για το ΤΜΗΜΑ Γ, μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας και αφού υποβληθούν αρμοδίως τα 
δικαιολογητικά της δαπάνης, με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί από την Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./Δ.Ε.Ε.Π.Δ. του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο όνομα του δικαιούχου, ύστερα από την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 
της προμήθειας και αφού προσκομισθούν στην Υπηρεσία μας, από τον προμηθευτή, τα σχετικά τιμολόγια- Δελτίο 
Αποστολής. 
Η πληρωμή θα γίνει σε EURO. 
- Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΑΛΕ: 2410103001 του προϋπολογισμού εξόδων του Φορέα 1047 Ειδικός 
Φορέας 201-0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης», οικονομικού έτους 2020. 
 

Άρθρο 6  
Τεχνικές Προδιαγραφές 

Τα υπό προμήθεια είδη, θα είναι καινούρια και θα πληρούν τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές-απαιτήσεις, όπως 
αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της υπ' αριθμό ……………. από ……….. Πρόσκλησης Υποβολής 
Προσφοράς  της Δ.Α Κέρκυρας, σε συνδυασμό με την τεχνική προσφορά του Προμηθευτή. 

 
 

Άρθρο 7 
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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1. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, 
σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν.4412/2016.  
2. Επίσης, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, εφόσον ο Προμηθευτής, καθ’ 
οποιονδήποτε τρόπο εκ προθέσεως, συνεχώς και αποδεδειγμένα παραλείπει να εκπληρώσει τις αναληφθείσες 
υποχρεώσεις του, ο δε Προμηθευτής, εφόσον η Υπηρεσία παραλείπει χωρίς νόμιμη αιτία, την πληρωμή του 
οφειλόμενου, σύμφωνα με την παρούσα, συμβατικού τμήματος.      
  

Άρθρο 7Α   
Ποινικές ρήτρες - Ανωτέρα Βία 

1. Αν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο 
παραταθείς χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα συμβατικά είδη, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.  
2. Σε περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης λόγω ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως 
σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών  και 
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή,  δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση 
παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, που προβλέπονται στο άρθρο 
207 του Ν.4412/2016.  
3. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τότε που συνέβησαν 
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά στην Υπηρεσία και να προσκομίσει 
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Άρθρο 8 
Τροποποίηση της σύμβασης 

 
1. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, μέσα στα όριά της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις και εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, 
τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από 
τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. 
2. Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν.4412/2016, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου. 

Άρθρο 9 
Εφαρμοστέα νομοθεσία  

1. Οι σχέσεις της Υπηρεσίας και του Προμηθευτή, ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση, την ισχύουσα 
νομοθεσία και όλα τα έγγραφα, που σχετίζονται με την εν λόγω προμήθεια. 
2. Για την άρση τυχόν αμφισβητήσεων ή συγκρουόμενων ρυθμίσεων, εκτός από τους όρους που 
αναφέρονται ειδικά στην παρούσα σύμβαση, το κείμενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο 
αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύουν και όλα τα παρακάτω 
αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας: 
α) η παρούσα σύμβαση. 
β) η υπ' αριθμό …………….. από ……………  Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  της Δ.Α. Κέρκυρας. 
γ) οι σχετικές Τεχνικές προδιαγραφές-απαιτήσεις, σε συνδυασμό με την προσφορά του προμηθευτή. 
3. Όπου προκύπτουν ερμηνευτικές ή οποιεσδήποτε άλλες αμφισβητήσεις ή κενά ρυθμίσεων ισχύουν οι πλέον 
ευεργετικές, για την Υπηρεσία, ρυθμίσεις. 
4. Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, εφαρμόζονται: 
α) οι διατάξεις του Ν.4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)  
β) οι όροι της παρούσας σύμβασης 
γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας   
 
- Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε 
νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (03) όμοια πρωτότυπα, σε κάθε ένα από τα οποία επικολλήθηκαν τα 
προβλεπόμενα ένσημα. 
- Το ένα από τα πρωτότυπα της σύμβασης επισυνάπτεται στη δαπάνη που θα υποβληθεί στην Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./Δ.Ε.Ε.Π.Δ., 
το δεύτερο παρελήφθη από τον Προμηθευτή και το τρίτο κατατέθηκε στην Υπηρεσία. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
              Για το Ελληνικό Δημόσιο                                                          Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ   
 

 
 





 
                                                                                                                                                                                                                                                               

της υπ' αριθμό 8045/1/606-β’ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντοςτης Δ.Α. Κέρκυρας 

 
Σελίδα 18η από σελίδες 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

 
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): Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ  Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ  

 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 :  
Α. ο κύριος φορέας ασφάλισής μου είναι:……………………….………………………………………………………………. 
(*Αν φορέας κύριας ασφάλισης είναι ο Ε.Φ.Κ.Α. θα δηλώνεται και το όνομα του φορέα που εντάχθηκε στον Ε.Φ.Κ.Α.) 
Β. δεν είμαι ασφαλισμένος σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης εκτός από τον ανωτέρω, (ή) εκτός του ανωτέρω φορέα κύριας 
ασφάλισης είμαι ασφαλισμένος και στον / στους παρακάτω φορέα /εις κύριας 
ασφάλισης……………………………………………………………………………………………………………………….. 
(*διαγράφεται ανάλογα. -  **Αν φορέας κύριας ασφάλισης είναι ο Ε.Φ.Κ.Α., θα δηλώνεται και το όνομα του φορέα που εντάχθηκε 
στον Ε.Φ.Κ.Α.) 
Γ. δεν απασχολώ προσωπικό, (ή) απασχολώ προσωπικό και καταβάλλονται εισφορές στον / στους παρακάτω φορέα /εις κύριας 
ασφάλισης…………………………………………………………. 
(*διαγράφεται ανάλογα. -  **Αν φορέας κύριας ασφάλισης είναι ο Ε.Φ.Κ.Α., θα δηλώνεται και το όνομα του φορέα που εντάχθηκε 
στον Ε.Φ.Κ.Α.) 
Δ. δεν οφείλω ληξιπρόθεσμες εισφορές σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης (ή) οφείλω ληξιπρόθεσμες οφειλές 
στον / στους παρακάτω φορέα /εις κύριας ασφάλισης:……………………………………………………………. 
(*διαγράφεται ανάλογα. -  **Αν φορέας κύριας ασφάλισης είναι ο Ε.Φ.Κ.Α., θα δηλώνεται και το όνομα του φορέα που εντάχθηκε 
στον Ε.Φ.Κ.Α.) 

Ημερομηνία:  ..................................……………2020. 
 
 
 

                      
 

                                                                                                                              (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. 
 
 
 





 
                                                                                                                                                                                                                                                               

της υπ' αριθμό 8045/1/606-β’ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντοςτης Δ.Α. Κέρκυρας 

 
Σελίδα 19η από σελίδες 19

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ & ΑΕ 

 

 
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): Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ  Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ  

 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, ως εκπρόσωπος της Επιχείρησης 
……………………………………………………………………………………… με Α.Φ.Μ………………….…….. 
……..Δ.Ο.Υ…………………………… δηλώνω ότι :  
Α. απασχολείται προσωπικό στην επιχείρηση και καταβάλλονται εισφορές στον / στους παρακάτω φορέα /εις κύριας 
ασφάλισης……………………….…………………………………………………(ή) δεν απασχολείται προσωπικό στην 
επιχείρηση  
(*Αν φορέας κύριας ασφάλισης είναι ο Ε.Φ.Κ.Α. θα δηλώνεται και το όνομα του φορέα που εντάχθηκε στον Ε.Φ.Κ.Α.) 
Β. δεν οφείλονται ληξιπρόθεσμες εισφορές σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης (ή) οφείλονται 
ληξιπρόθεσμες οφειλές στον / στους παρακάτω φορέα /εις κύριας 
ασφάλισης:………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
(*Αν φορέας κύριας ασφάλισης είναι ο Ε.Φ.Κ.Α., θα δηλώνεται και το όνομα του φορέα που εντάχθηκε στον Ε.Φ.Κ.Α.) 

 
 

Ημερομηνία:  ..................................……………2020. 
 
 

                                                                                                                                                     (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 
 
 




