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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
(ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) 

 
Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τις διατάξεις: 
α. Των άρθρων 24, 66 και 68 του ν. 4270/2014 ΄΄ Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης κ.λπ. ‘’ ( Α’ – 143), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
β. Του π.δ.86/2018, ν. 2800/2000, του π.δ 178/2014, του ν. 1481/1984 άρθρο 20, τα άρθρα 65,66,77,100 και 131 του 

ν.4270/2017, ν.3886/2010, π.δ 394/1996 και 2685/1999, όπως τροποποιήθηκαν – συμπληρώθηκαν και ισχύουν 
σήμερα, σε συντρέχουσα περίπτωση.  

γ. Τον ν.4412/2016 (147Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
δ. Του Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α- 145). 
ε. Του Π.Δ. 131/2016 (Α-235 ) «Σύσταση Διεύθυνσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών   στη Γενική 

Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη) – Μεταβολή αρμοδιοτήτων και κατάργηση οργανικής μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού». 

στ. Του ν. 4651/2019 "Κύρωση κρατικού προϋπολογισμού έτους 2020". (Α.209).  
ζ. Η σχετική δαπάνη είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις περί κρατικών προμηθειών.  
 
2. Την 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. Την υπ' αρίθ. ΓΔΟΕΣ/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.- Την υπ' αριθ. ΓΔΟΕΣ/4/28-θ από 19-12-2016 Απόφαση Γ.Δ.Ο.Ε.Σ. (Β.4130) 
5. Της υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Ε.Σ/4/28-λθ’ από 07/12/2017 (ΦΕΚ Β  4315) « Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24,26,66 και 

69γ του Ν.4270/14 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Εσωτερικών (Τομέας Προστασίας του Πολίτη) στις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε) του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

6. Την ανάγκη με αιτιολογία «Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων στέγασης 
υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας  , για το έτος 2020. (CPV: 50700000-2)» 

7. Το γεγονός ότι το αιτούμενο ποσό προς ανάληψη αφορά τακτικά εντάλματα και βρίσκεται εντός του ποσοστού 
διάθεσης του προϋπολογισμού.  

8. α. Την υπ' αρ. Υ2 από 09-07-2019 Απόφαση κ. Πρωθυπουργού "Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών" (Β 2901). 

 
  
 
 
 

Κέρκυρα, 09 Σεπτεμβρίου 2020 
 

                                                  
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                                                   
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Γ.Δ.Υ.&Ε. / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
Ιουλίας Ανδρεάδη αρ.01 Τ.Κ.49100 Κέρκυρα 
Τηλ. 2661029134-6 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 8045/1/589-γ                                           
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β. To π.δ. 83/2019 "Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών" 
(Α' -121). 
γ. Το π.δ. 81/2019 "Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων. 

9. Την υπ’ αριθμ. 7000/1/20/1 από 25-04-2019 απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη « Ορισμός 
Δευτερευόντων Διατακτών, του Ε.Φ. 1043-201-00000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης», έτους 2020. 

10. Την υπ’ αριθμ. 7000/1/20/1-β από 25-04-2019 απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη με θέμα: 
«Μεταβίβαση πιστώσεων μέσω επιτροπικών ενταλμάτων στους δευτερεύοντες διατάκτες του Φορέα 1043-201-
0000000 «Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης», έτους 2020 

11. Την υπ’ αρίθμ. 7000/1/20/1-δ από 25-04-2019 Απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη με θέμα: 
« Ορισμός ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στους Φορείς της Ελληνικής 
Αστυνομίας , του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη , κατά το άρθρο 6, παρ.2 εδάφιο δ’ του ν.4412/2016, όπως 
ισχύει. 

12. Την υπ’ αριθμ. 7000/1/20/1-α από 25-04-2019 απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη « Ορισμός 
Δευτερευόντων Διατακτών, του Ε.Φ. 1043-701-00000000 «Δαπάνες Μεταναστευτικών ροών  του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη», έτους 2020. 

13. Την υπ’ αριθμ. 7000/1/20/1-στ από 18-12-2019 απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη με 
θέμα: «Μεταβίβαση πιστώσεων μέσω επιτροπικών ενταλμάτων στους δευτερεύοντες διατάκτες του Φορέα 1047-701-
0000000, έτους 2020 

14. Την υπ’ αρίθμ. 7000/1/20/1-ζ από 18-12-2019 Απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη με θέμα: 
« Ορισμός ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στους Φορείς της Ελληνικής 
Αστυνομίας , του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη , κατά το άρθρο 6, παρ.2 εδάφιο δ’ του ν.4412/2016, όπως 
ισχύει. 

15. Το υπ’ αρίθμ. 251 από 07-01-2020 Επιτροπικό ένταλμα οικ. έτους 2020 (ΑΛΕ 24102420301001 – Ε.Φ. 1047-201-
0000000)  

16. Το υπ’ αρίθμ. 109 από 04-01-2020 Επιτροπικό ένταλμα οικ. έτους 2020 (ΑΛΕ 2420301001 – Ε.Φ. 1047-701-0000000) 
17. Την υπ’ αριθ. 8045/1/20/1629-1 από 14-01-2020 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης της Δ.Α.Κέρκυρας με Α.Δ.Α.: 

94ΓΤ46ΜΤΛΒ-6ΤΡ και Α.Δ.Α.Μ.: 20REQ006157292  [Ε.Φ.1047-201-0000000] 
18. Την υπ’ αριθ. 8045/1/20/1640-1 από 15-01-2020 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης της Δ.Α.Κέρκυρας με Α.Δ.Α.: 

6Δ2546ΜΤΛΒ-ΟΑΩ και Α.Δ.Α.Μ.: 20REQ006158025 [Ε.Φ.1047-701-0000000] 
19. Την υπ’ αρίθμ. 8045/1/589-β από 17-08-2020 Απόφαση Σύστασης Επιτροπής της Δ.Α.Κέρκυρας  

 
 

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας, προτίθεται να προβεί στην παραλαβή οικονομικών προσφορών για 
τα κάτωθι δύο (2) ΤΜΗΜΑΤΑ:  

ΤΜΗΜΑ Α’] την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων στέγασης 
υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας  , για το έτος 2020. (CPV: 50700000-2)  [Ε.Φ.1047-201-0000000 
«Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης»], εντός του εγκεκριμένου ποσού των  δεκαπέντε χιλιάδων Ευρώ 
(15.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% καθώς και των νόμιμων κρατήσεων και  

ΤΜΗΜΑ Β’] την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων στέγασης του 
Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κέρκυρας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας  , για το έτος 2020. (CPV: 
50700000-2)  [Ε.Φ.1047-701-0000000 «Δαπάνες Μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη»], εντός του εγκεκριμένου ποσού των  τριών χιλιάδων Ευρώ (3.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24% καθώς και των νόμιμων κρατήσεων , με κριτήριο απ’ ευθείας ανάθεσης την συνολικά χαμηλότερη 
προσφερόμενη τιμή ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ , σύμφωνα με τον κάτωθι ΠΙΝΑΚΑ Α’ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:.  

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:  Απευθείας Ανάθεση, άρθρο 118 του Ν.4412/2016. 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Η συνολικά χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ, άρθρο 86 του 
Ν.4412/2016. 
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

18-09-2020 Παρασκευή 10:00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας 
 (2ος όροφος) 

Ιουλίας Ανδρεάδη 01 – Τ.Κ.49100 Κέρκυρα 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

18-09-2020 Παρασκευή  10:00 π.μ. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

 ΤΜΗΜΑ Α’] Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης κτιριακών 
εγκαταστάσεων στέγασης υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας  , 
για το έτος 2020 (CPV: 50700000-2)  [Ε.Φ.1047-201-0000000 «Γενική 
Γραμματεία Δημόσιας Τάξης»], εντός του εγκεκριμένου ποσού των  δεκαπέντε 
χιλιάδων Ευρώ (15.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% καθώς και 
των νόμιμων κρατήσεων και  

ΤΜΗΜΑ Β’] Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης κτιριακών 
εγκαταστάσεων στέγασης του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κέρκυρας της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας  , για το έτος 2020. (CPV: 50700000-2)  
[Ε.Φ.1047-701-0000000 «Δαπάνες Μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη»], εντός του εγκεκριμένου ποσού των  τριών χιλιάδων 
Ευρώ (3.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% καθώς και των νόμιμων 
κρατήσεων , 

(Ως περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας) 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:  50700000-2 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης, μέχρι την 31-12-2020 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΤΑ 
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ 
Ν.4412/2016 
(ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α., 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ) 

ΤΜΗΜΑ Α’ : Δεκαπέντε χιλιάδες Ευρώ (15.000,00€)  
 

ΤΜΗΜΑ Β’ : Τρεις χιλιάδες Ευρώ (3.000,00€) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

Τακτικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 και συγκεκριμένα: 
 ΤΜΗΜΑ Α’: ΑΛΕ: 2420301001 - Ε.Φ.1047-201-0000000 «Γενική Γραμματεία 

Δημόσιας Τάξης»  
 ΤΜΗΜΑ Β’: ΑΛΕ: 2420301001 - Ε.Φ.1047-701-0000000 «Δαπάνες 

Μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» 
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ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 
 

Τον πάροχο θα βαρύνουν οι κάτωθι κρατήσεις: 
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% 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, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 375 παρ.7 του Ν.4412/2016. 

γ) υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, ποσού 0,06216 %, 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. 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: Θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 8% επί της καθαρής 
αξίας, για την παροχή υπηρεσιών ανά ΤΜΗΜΑ. 

ΠΛΗΡΩΜΗ: 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει συνολικά ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ,  με χρηματικό 
ένταλμα, που θα εκδοθεί από την Δ.Υ.Ε.Ε./ Ν. Κέρκυρας, στο όνομα του 
δικαιούχου και μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού, διά της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., 
αμέσως μετά την οριστική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου από την 
αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής και αφού εκδοθούν τα σχετικά 
παραστατικά (Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών) ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ.  Η πληρωμή του 
προμηθευτή θα γίνεται σε ευρώ (€). 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων του Αστυνομικού Μεγάρου 
Κέρκυρας  , για το έτος 2020, περιλαμβάνουν τον έλεγχο , την προληπτική συντήρηση και την πραγματοποίηση 
εργασιών επισκευής, (ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, οικοδομικών κλπ) όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Α’ 
της παρούσας πρόσκλησης και αφορούν  το Αστυνομικό Μέγαρο Κέρκυρας (οδός Ιουλίας Ανδρεάδη 01 – 
Τ.Κ.49100 Κέρκυρα). 

Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Συνοριακής 
Φύλαξης Κέρκυρας   , για το έτος 2020, περιλαμβάνουν τον έλεγχο , την προληπτική συντήρηση και την 
πραγματοποίηση εργασιών επισκευής, (ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, οικοδομικών κλπ) όπως αυτές ορίζονται 
στο Παράρτημα Α’ της παρούσας πρόσκλησης και αφορούν  το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κέρκυρας  (Ύψος 
Κέρκυρας – Τ.Κ.49100 Κέρκυρα). 

 
Στους οικονομικούς φορείς παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς και για τα δύο Τμήματα 

της παρούσας (ολική προσφορά) ή μόνο για ένα εκ των δύο Τμημάτων της παρούσας (μερική προσφορά). Σε 
κάθε περίπτωση το κριτήριο απευθείας ανάθεσης είναι η χαμηλότερη προσφορά ανά Τμήμα. 
 
1. ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 
 
Ο φάκελος προσφοράς (κύριος φάκελος προσφοράς) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 
 Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 
 Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
 Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
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Ο φάκελος προσφοράς θα αναγράφει: 
1. την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
2. τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Δ.Α. Κέρκυρας), 
3. τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης (8045/1/589-γ)                                            
4. τα στοιχεία του αποστολέα.  
 
Εντός του ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ θα περιέχονται: 
 
Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: (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» )  
Τα παρακάτω Δικαιολογητικά Συμμετοχής, «επί ποινής αποκλεισμού»,  
 

I. 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. 

II. 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). 

III. 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.   
 

IV. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης κάθε συμμετέχοντος, ήτοι: 
 Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων 
καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την 
εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. 
 Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. 
 Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του 
τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν 
γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και 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. 
 Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή 
έντυπο από το σύστημα taxis με τα στοιχεία μητρώου της επιχείρησης.  

V. Παραστατικό εκπροσώπησης κατά το άρθρο 93 παρ. (β) περιπτ. (δδ) του ν. 4412/2016, αν οι οικονομικοί 
φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους. 

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

VII. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(Α΄-75), όπως εκάστοτε ισχύει, (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) στην οποία να δηλώνονται τα ακόλουθα: : «α) Η προσφορά μου 
υποβάλλεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην  υπ΄ αριθ. 8045/1/589-γ Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος της Δ.Α.Κέρκυρας και β) ο χρόνος ισχύος της προσφοράς μου είναι 120 ημερολογιακές ημέρες»  
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Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση να αναφέρονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους καταβάλουν 
εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης.  

VIII. Υπεύθυνη δήλωση παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(Α΄-75), όπως εκάστοτε ισχύει, (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) στην οποία να δηλώνονται από τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) ότι 
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
 δεν βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 για τους οποίους οι 
οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν,  
  πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 
Ν.4412/2016.  
 
 
 
Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (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») «επί 
ποινή αποκλεισμού» τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

I.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ( σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3), στην οποία να 
δηλώνει ,  ότι:   
«Οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν πλήρως τις αιτούμενες προδιαγραφές - απαιτήσεις της  υπ΄ αριθ. 
8045/1/589-γ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δ.Α. Κέρκυρας ».  
 
 
 
Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ/ΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ/ΕΣ (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»), «επί ποινή αποκλεισμού», με την συνολική προσφερόμενη τιμή ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ σύμφωνα με τα 
συνημμένα Υποδέιγματα  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) .  
 
 
Δικαιολογητικά: 
α. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής κρίνονται κατά περίπτωση: 
- την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, 
- κατά την υποβολή των δικαιολογητικών  και 
- κατά την σύναψη της σύμβασης  
β. Τα δικαιολογητικά, θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Αν στις 
ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών, αυτά θεωρούνται 
έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών. 
γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει επίσης να φέρουν 
ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
δ. Η πλήρωση των απαιτήσεων της παρούσας πρέπει να ικανοποιείται από όλα τα μέλη της ένωσης. 
ε. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη 
σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 
στ. Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
i. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων. Απλά 
αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων 
που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή 
της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β του Κώδικα 
Δικηγόρων (ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων 
εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση 
της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 
ii. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
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Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014. 
iii. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 
 
 
Επισημαίνεται ότι: 
 Γίνονται δεκτές οικονομικές προσφορές μόνο για το σύνολο των απαιτούμενων υπηρεσιών ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 
που περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’), άλλως οι προσφορές θα απορρίπτονται, ως 
απαράδεκτες. 
 Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές - απαιτήσεις της παρούσας 
πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Προσφορά που έχει 
διορθώσεις, που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου αξιολόγησης, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα δεν αποσφραγίζονται 
και επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών. 
 Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 
 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 Οι οικονομικές προσφορές που θα υπερβαίνουν το εγκεκριμένο ποσό θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 Οικονομική προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή σε ρήτρα συναλλάγματος, δεν γίνεται δεκτή και 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 Οικονομική προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δε δίδεται ενιαία 
τιμή για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής  προσφοράς να είναι τουλάχιστον  εκατόν είκοσι (120) ημέρες. 
 
 
 
2. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των οικονομικών προσφορών ορίζεται η 18-09-2020, ημέρα 
Παρασκευή  και ώρα 10.00΄π.μ. στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας (Ιουλίας Ανδρεάδη 01, 2ος 
όροφος Τ.Κ.49100 - Κέρκυρα).   

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, 
ενώπιον της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών. Η διαγωνιστική διαδικασία θα 
διενεργηθεί στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας(Ιουλίας Ανδρεάδη 01 , Τ.Κ. 49100-Κέρκυρα, 2ος όροφος). 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή μη απαρτίας της επιτροπής  δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 
ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη 
ημέρα, με απόφαση του Διευθυντή της Αναθέτουσας Αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) 
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όλους τους συμμετέχοντες. Αν και στη νέα αυτή 
ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 
 
 
 

 
 

3. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:  
 Ως χρόνος παράδοσης ορίζονται εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή σχετικής σύμβασης. 
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 Οι προσφερθείσες τιμές θα καλύπτουν το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ και η μη 
συμπλήρωση κάποιων εξ’ αυτών θα αποτελεί λόγο εξαίρεσης από τη διαγωνιστική διαδικασία. 
 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή, η οποία θα ορισθεί με απόφαση του 
Διευθυντή της Δ.Α. Κέρκυρας, η οποία θα υποβάλλει και σχετικό πρακτικό για την διαδικασία πληρωμής. 

 
4.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

i. Η Υπηρεσία δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οποιουδήποτε 
μισθωτού του αναδόχου και η υποχρέωσή της εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της αμοιβής του 
ανάδοχου. 
ii.  Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών υποχρεώσεων του 
αναδόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε τρίτο Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο. 
iii.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, της 
νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Σε 
περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω διατάξεων θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον 
ανάδοχο (σχετ. 18 Ν.4412/2016).  
iv. Η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση των εργασιών και δικαιούται να της αναθέσει ή 
όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για 
καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του έργου στους συμμετέχοντες. 
v. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη 
και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 
vi. Όσα από τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς, είναι ξενόγλωσσα θα πρέπει 
απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 
vii. Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου 
ξενόγλωσσου κειμένου. 
viii. Οι παραλήπτες της Πρόσκλησης υποχρεούνται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
δημοσίευσή της ή την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν 
οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν, εγγράφως στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού. 
Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος 
αντιγράφου της Πρόσκλησης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
ix. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του 
λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. 
x. Κανένας από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις – πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού 
ή άλλης Υπηρεσίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. 
xi. Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με 
την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης . 
xii. Τυχόν φθορές υλικών – εγκαταστάσεων κτιρίου κατά την εκτέλεση των εργασιών βαρύνουν τον 
Ανάδοχο. 
 

5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Διευθυντή της Αναθέτουσας Αρχής, ο οποίος αποφασίζει, 
ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα-(10) ημερών, μετά την 
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης 
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού 
ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με 
πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 
 
6. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας:  
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α) θα αναρτηθεί στις Αστυνομικές Υπηρεσίες της Δ.Α. Κέρκυρας και  
β) θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Κέρκυρας για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του(www.corfucci.gr). και 
στον πίνακα ανακοινώσεών του.  
 
 Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινίσεις,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στην Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας (Ιουλίας Ανδρεάδη 01, 2ος όροφος) ή στα τηλέφωνα: 2661029134-6, 
ώρες γραφείου.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Ο- 
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ 

Ματθαίος ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 
Αστυνομικός Διευθυντής  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
 

ΤΜΗΜΑ Α’ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
Οι επισκευές – συντηρήσεις θα πραγματοποιηθούν στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Αστυνομικού 
Μεγάρου Κέρκυρας (οδός: Ιουλίας Ανδρεάδη 01 – Τ.Κ.49100 Κέρκυρα ) 
Οι απαιτούμενες επισκευές – συντηρήσεις εμφαίνονται αναλυτικά στον κάτωθι ΠΙΝΑΚΑ 1 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

α/α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Εργασίες ελαιοχρωματισμού  
Αφορά συνολική επιφάνεια (τοίχων και οροφής) δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (2.500 τ.μ.). 
 

2 

Έλεγχος λειτουργίας 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
κτιρίου προς διαπίστωση 
απαιτούμενων εργασιών 
επισκευής – συντήρησης. 

Αφορά το σύνολό των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
του κτιρίου (ηλεκτρολογικών πινάκων, κυψελών 
φωτισμού, πριζών, διακοπτών κλπ) 

3 

Εργασίες αντικατάστασης 
ηλεκτρολογικού υλικού 
(λαμπτήρων, τροφοδοτικών ή 
starters στις κυψέλες φωτισμού 
κλπ), όπου απαιτείται. 

Αφορά τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για τις οποίες 
απαιτείται αντικατάσταση ηλεκτρολογικών υλικών. 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται: 
 Η αντικατάσταση (εργασία) ενδεικτικών λυχνιών 
 Η εργασία αντικατάστασης αναλωσίμων υλικών 

φωτισμού (λαμπτήρες κάθε είδους, starters, ballast, 
μετασχηματιστές κλπ)  

 Η αντικατάσταση (εργασία) ασφαλειών  
 Η εργασία αντικατάστασης πριζών data & 

τηλεφωνίας, ρευματοδοτών, διακοπτών, υλικών 
πινάκων φωτισμού, που έχουν καταστραφεί από την 
συνήθη χρήση.  

 

4 

Έλεγχος λειτουργίας υδραυλικών 
εγκαταστάσεων κτιρίου 
(συστημάτων ύδρευσης – 
αποχέτευσης) προς διαπίστωση 
απαιτούμενων εργασιών 
επισκευής – συντήρησης 

Αφορά το σύνολο των υδραυλικών εγκαταστάσεων  του 
κτιρίου(σωληνώσεις ύδρευσης – αποχέτευσης, καζανάκια, 
βρύσες, βάνες, σιφώνια κλπ) 

5 

Εργασίες αντικατάστασης 
υδραυλικών υλικών (σωληνώσεις 
αποχέτευσης, καζανάκια, βρύσες, 
βάνες, ντουζιέρες,  σιφώνια κλπ), 
όπου απαιτείται. 

Αφορά τις υδραυλικές εγκαταστάσεις για τις οποίες 
απαιτείται αντικατάσταση υδραυλικών υλικών. 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται: 
 Η αντικατάσταση/επισκευή τμημάτων σωληνώσεων 
νερού, που παρουσιάζουν διαρροή ή λόγω της έντονης 
διάβρωσής τους εγκυμονούν κινδύνους διαρροών  
 Η αντικατάσταση/επισκευή υδραυλικών 
εξαρτημάτων (π.χ. μπαταριών νερού, καζανάκια, 
φλοτέρ, βανών, σιφώνια νιπτήρων) που παρουσιάζουν 
πρόβλημα λειτουργίας ή διαρροές  
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 Κάθε είδους συγκολλήσεις 
 

6 Καθαρισμός αποχετεύσεων και 
δικτύου όμβριων υδάτων  

Ενδεικτικά αναφέρονται: 
 Η απόφραξη και η επισκευή/αντικατάσταση 
σωληνώσεων αποχέτευσης και τμημάτων αποχέτευσης 
όμβριων ή λυμάτων μέχρι τον κεντρικό αποχετευτικό 
αγωγό.  
 Η απόφραξη των αποχετεύσεων των όμβριων 
υδάτων απορροής βρόχινων νερών στον υπαίθριο χώρο   

7 

Έλεγχος οικοδομικών κτιριακών 
εγκαταστάσεων για διαπίστωση 
απαιτούμενων οικοδομικών 
μικροεργασιών και εκτέλεση 
αυτών (εργασίες για τις οποίες δεν 
απαιτείται έκδοση άδειας  ). 

Αφορά κάθε είδους οικοδομική μικροεργασία που θα 
κριθεί απαραίτητη η εκτέλεσή της από την Υπηρεσία (για 
την οποία δεν απαιτείται έκδοση άδειας). 
Ενδεικτικά αναφέρονται: 
 Επισκευή και συντήρηση οικοδομικών στοιχείων 

των κτιρίων για δάπεδα, τοίχους, μάρμαρα,  κλπ 
 Επισκευή και συντήρηση στα δομικά στοιχεία του 

κτιρίου και αποκατάσταση φθορών μικρής κλίμακας με 
χρήση διάφορων υλικών π.χ. ρητινών, οικοδομικών 
μαστιχών κλπ 
 Έλεγχος και συντήρηση μονώσεων ταρατσών, 

έλεγχος ασφαλτόπανων, συντήρηση τους, αποκατάσταση 
σημείων που αποκολλήθηκαν κλπ 
 

8 Σποραδικά επιχρίσματα σε σημεία 
που έχουν φθαρεί λόγω υγρασίας . 

Αφορά σποραδικά επιχρίσματα και χρωματισμό συνολικής 
επιφάνειας έως εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 
τ.μ.) σε σημεία που έχουν φθαρεί λόγω υγρασίας . 
 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ, πριν την υποβολή προσφοράς, ο προσφέρον  να επισκεφτεί  το Αστυνομικό 

Μέγαρο Κέρκυρας προκειμένου να του υποδειχθούν οι ακριβείς χώροι που θα λάβουν χώρα οι 
εργασίες επισκευής – συντήρησης. 
  Η συντήρηση περιλαμβάνει την παρακολούθηση, την προληπτική συντήρηση, την 
αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης, την επισκευή υλικού και την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 
των  Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Αστυνομικού Μεγάρου Κέρκυρας. Στην έννοια της Συντήρησης και 
γενικότερα της Τεχνικής Υποστήριξης περιλαμβάνεται όλο το φάσμα των εργασιών, επιθεωρήσεων, 
ελέγχων, ρυθμίσεων, μικρής έκτασης επισκευών κλπ, οι οποίες είναι απαραίτητες για να εξασφαλίζεται η 
ασφαλής και αποδοτική λειτουργία των παραπάνω εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού και οι οποίες θα 
εκτελούνται σύμφωνα με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς και νομοθεσία, τις απαιτήσεις 
συντήρησης της παρούσας και τις οδηγίες της αρμόδιας επιτροπής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας. 
 
 
 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ Β’ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
 
2. ΓΕΝΙΚΑ 
Οι επισκευές – συντηρήσεις θα πραγματοποιηθούν στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος 
Συνοριακής Φύλαξης Κέρκυρας (Ύψος Κέρκυρας – Τ.Κ.49100 Κέρκυρα ) 
Οι απαιτούμενες επισκευές – συντηρήσεις εμφαίνονται αναλυτικά στον κάτωθι ΠΙΝΑΚΑ 2 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

α/α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Εργασίες ελαιοχρωματισμού  
Αφορά συνολική επιφάνεια (τοίχων, θυρών και οροφής) 
τριακοσίων μέτρων (300,00 τ.μ.). 
 

2 

Έλεγχος λειτουργίας 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
κτιρίου προς διαπίστωση 
απαιτούμενων εργασιών 
επισκευής – συντήρησης καθώς 
και  

Αφορά το σύνολό των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
του κτιρίου (ηλεκτρολογικών πινάκων, κυψελών 
φωτισμού, πριζών, διακοπτών κλπ) 

3 

Εργασίες αντικατάστασης 
ηλεκτρολογικού υλικού 
(λαμπτήρων, τροφοδοτικών ή 
starters στις κυψέλες φωτισμού 
κλπ), όπου απαιτείται. 

Αφορά τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις για τις οποίες 
απαιτείται αντικατάσταση ηλεκτρολογικών υλικών. 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται: 
 Η αντικατάσταση (εργασία) ενδεικτικών λυχνιών 
 Η εργασία αντικατάστασης αναλωσίμων υλικών 

φωτισμού (λαμπτήρες κάθε είδους, starters, ballast, 
μετασχηματιστές κλπ)  

 Η αντικατάσταση (εργασία) ασφαλειών  
 Η εργασία αντικατάστασης πριζών data & 

τηλεφωνίας, ρευματοδοτών, διακοπτών, υλικών 
πινάκων φωτισμού, που έχουν καταστραφεί από την 
συνήθη χρήση.  

 

4 

Έλεγχος λειτουργίας υδραυλικών 
εγκαταστάσεων κτιρίου 
(συστημάτων ύδρευσης – 
αποχέτευσης) προς διαπίστωση 
απαιτούμενων εργασιών 
επισκευής – συντήρησης 

Αφορά το σύνολο των υδραυλικών εγκαταστάσεων  του 
κτιρίου(σωληνώσεις ύδρευσης – αποχέτευσης, καζανάκια, 
βρύσες, βάνες, σιφώνια κλπ) 

5 

Εργασίες αντικατάστασης 
υδραυλικών υλικών (σωληνώσεις 
αποχέτευσης, καζανάκια, βρύσες, 
βάνες, ντουζιέρες,  σιφώνια κλπ), 
όπου απαιτείται. 

Αφορά τις υδραυλικές εγκαταστάσεις για τις οποίες 
απαιτείται αντικατάσταση υδραυλικών υλικών. 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται: 
 Η αντικατάσταση/επισκευή τμημάτων σωληνώσεων 
νερού, που παρουσιάζουν διαρροή ή λόγω της έντονης 
διάβρωσής τους εγκυμονούν κινδύνους διαρροών  
 Η αντικατάσταση/επισκευή υδραυλικών 
εξαρτημάτων (π.χ. μπαταριών νερού, καζανάκια, 
φλοτέρ, βανών, σιφώνια νιπτήρων) που παρουσιάζουν 
πρόβλημα λειτουργίας ή διαρροές  
 Κάθε είδους συγκολλήσεις 

 

6 

Έλεγχος οικοδομικών κτιριακών 
εγκαταστάσεων για διαπίστωση 
απαιτούμενων οικοδομικών 
μικροεργασιών και εκτέλεση 
αυτών (εργασίες για τις οποίες δεν 
απαιτείται έκδοση άδειας  ). 

Αφορά κάθε είδους οικοδομική μικροεργασία που θα 
κριθεί απαραίτητη η εκτέλεσή της από την Υπηρεσία (για 
την οποία δεν απαιτείται έκδοση άδειας). 
Ενδεικτικά αναφέρονται: 
 Επισκευή και συντήρηση οικοδομικών στοιχείων 

των κτιρίων για δάπεδα, τοίχους, μάρμαρα,  κλπ 
 Επισκευή και συντήρηση στα δομικά στοιχεία του 

κτιρίου και αποκατάσταση φθορών μικρής κλίμακας με 
χρήση διάφορων υλικών π.χ. ρητινών, οικοδομικών 
μαστιχών κλπ 
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 Έλεγχος και συντήρηση μονώσεων ταρατσών, 
έλεγχος ασφαλτόπανων, συντήρηση τους, αποκατάσταση 
σημείων που αποκολλήθηκαν κλπ 
 

7 Κατασκευή κεκλιμένης  μεταλλικής 
ράμπας  εισόδου οικήματος  

Αφορά την κατασκευή κεκλιμένης  μεταλλικής ράμπας  
εισόδου οικήματος για άτομα ΑμΕΑ και τοποθέτηση 
ειδικής σήμανσης (ύψους 15 εκ. και μήκους βάσης  1μ.) 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ, πριν την υποβολή προσφοράς, ο προσφέρον  να επισκεφτεί  το Τμήμα 

Συνοριακής Φύλαξης Κέρκυρας στην περιοχή Ύψος Κέρκυρας προκειμένου να του υποδειχθούν οι 
ακριβείς χώροι που θα λάβουν χώρα οι εργασίες επισκευής – συντήρησης. 
  Η συντήρηση περιλαμβάνει την παρακολούθηση, την προληπτική συντήρηση, την 
αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης, την επισκευή υλικού και την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 
των  Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Τ.Σ.Φ.Κέρκυρας. Στην έννοια της Συντήρησης και γενικότερα της 
Τεχνικής Υποστήριξης περιλαμβάνεται όλο το φάσμα των εργασιών, επιθεωρήσεων, ελέγχων, ρυθμίσεων, 
μικρής έκτασης επισκευών κλπ, οι οποίες είναι απαραίτητες για να εξασφαλίζεται η ασφαλής και 
αποδοτική λειτουργία των παραπάνω εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού και οι οποίες θα εκτελούνται 
σύμφωνα με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς και νομοθεσία, τις απαιτήσεις συντήρησης της 
παρούσας και τις οδηγίες της αρμόδιας επιτροπής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας. 
 
 
 
2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ( ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ )εφόσον του δοθεί σχετική εντολή, είναι υποχρεωμένος να 
προβαίνει στην ταχεία και έντεχνη αποκατάσταση των βλαβών των εγκαταστάσεων που προβλέπονται 
στην   Σύμβαση. Για τον λόγο αυτό ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να διαθέτει σε άμεση ετοιμότητα το 
κατάλληλο συνεργείο, το οποίο αμέσως με την λήψη της σχετικής εντολής ή ειδοποίησης, θα προβαίνει 
στις απαιτούμενες ενέργειες, για την όσο το δυνατόν συντομότερη πραγματοποίηση των εργασιών και 
την ταχεία παράδοση της κτιριακής εγκατάστασης για χρήση. 
 Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι και η έγκαιρη έγγραφη προειδοποίηση προς την 
Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας , για την ανάγκη εκτέλεσης οποιασδήποτε επισκευής (μικρής ή 
ευρύτερης κλίμακας) των συντηρουμένων εγκαταστάσεων, καθώς και υπόδειξη του είδους των 
εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν, προκειμένου να βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις ή να 
αποφευχθούν βλάβες σ' αυτές.  
 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό ,με τις 
κατάλληλες άδειες εργασίας (στα πλαίσια του γνωστικού τους αντικειμένου),το οποίο θα έχει όλα τα 
προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία και τους σχετικούς 
Κανονισμούς. 
 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έντεχνη, ασφαλή και ταχεία εκτέλεση των 
εργασιών, που ανέλαβε σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και με τις οδηγίες, στοιχεία, υποδείξεις 
και εντολές που θα του δίνει η Αρμόδια επιτροπή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας  κατά την 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. Αν παρουσιασθεί οποιαδήποτε κακοτεχνία, παράλειψη ή ατέλεια 
στις εργασίες ή αν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν τηρεί ή παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του κατά την 
Πρόσκληση ή τον Νόμο, είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει την Υπηρεσία, για οποιαδήποτε ζημία 
που θα οφείλεται στον λόγο αυτό. 
 Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αρνηθεί να αποκαταστήσει βλάβες των συντηρούμενων 
εγκαταστάσεων, κατά τον υποδεικνυόμενο τρόπο και στον επιβαλλόμενο χρόνο και οι οποίες 
οφείλονται, κατά τα προηγούμενα, σε υπαιτιότητά του, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβεί στην 
αποκατάσταση των βλαβών, κατά τον προσφορότερο για αυτόν τρόπο, καταλογίζοντας τις σχετικές 
δαπάνες στον ΑΝΑΔΟΧΟ. Η μη έγκαιρη και έντεχνη αποκατάσταση των βλαβών, από οποιονδήποτε 
λόγο και αν προέρχονται αποτελεί λόγο καταγγελίας της Σύμβασης 
 Εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και ή/και το προσωπικό του προκαλέσει κατά την πραγματοποίηση των 
εργασιών, βλάβες ή φθορές στο κτίριο, στις εγκαταστάσεις  ή και στον εξοπλισμό του κτιρίου, θα 
πρέπει να αποκαταστήσει τις ζημιές με δικά του μέσα και δαπάνες και μέσα σε συμφωνημένο 
χρονοδιάγραμμα. 
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 Οι Εργασίες θα πραγματοποιούνται με την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων Υγιεινής και 
Ασφάλειας από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και η Υπηρεσία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για 
αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης η 
Υπηρεσία δεν έχει καμιά αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους μισθωτού του Αναδόχου 
και η υποχρέωσή της εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της συμφωνημένης αμοιβής. 
 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη ή για κάθε 
ατύχημα, θανατηφόρο ή όχι, που θα προκληθεί σε Προσωπικό της Υπηρεσίας, των ασφαλισμένων του 
και του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο πρόσωπο εφόσον τα παραπάνω προξενηθούν κατά την διάρκεια και 
εξαιτίας των εργασιών ή συνεπεία ελαττωμάτων αυτών ή είναι συνέπεια αντικανονικής ή ελλιπούς 
πραγματοποίησης των απαιτούμενων εργασιών. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι ο μόνος και αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την ασφάλεια και την προστασία του προσωπικού του, των τρίτων και του κοινού 
γενικά, καθώς και των ιδίων των έργων, του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων κλπ. 
 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ σε όλη την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, που αναλαμβάνει με την  
Σύμβαση, υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους Νόμους του Κράτους, τα Διατάγματα και τους 
Κανονισμούς, τις Αστυνομικές Διατάξεις ή Διαταγές, καθώς και με τις νόμιμες απαιτήσεις 
οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής ή άλλης Αρχής, που θα αναφέρονται και θα έχουν εφαρμογή κατά 
οποιανδήποτε τρόπο για τον Ανάδοχο ή και τις εργασίες του. 
 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει την υποχρέωση να μετακινεί και να επαναφέρει στη θέση τους είδη 
εξοπλισμού, εντός και εκτός του κτιρίου, εφόσον αυτό απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών του, 
να καλύπτει με προστατευτικά νάιλον τα έπιπλα, τον εξοπλισμό κλπ για λόγους προστασίας και να 
φροντίζει για τη μεταφορά μπαζών, άχρηστων υλικών κλπ αυθημερόν και με δική του μέριμνα και 
έξοδα ώστε οι χώροι να παραδίδονται έτοιμοι προς χρήση την επόμενη ημέρα της λειτουργίας τους. 

 
3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Το προσωπικό που θα απασχολεί ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ για την εκτέλεση των εργασιών, ασχέτως 
ειδικότητας, πρέπει να είναι ικανό, ειδικευμένο, έμπιστο και να έχει όλα τα προσόντα και τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία και τους σχετικούς Κανονισμούς. 

 O ΑΝΑΔΟΧΟΣ , υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, να εξασφαλίζει το κατάλληλο 
(κατά περίπτωση και εγκατάσταση) προσωπικό, από αδειούχους τεχνίτες ανάλογων ειδικοτήτων, 
όπως ηλεκτρολόγο με άδεια άσκησης επαγγέλματος, αδειούχο ψυκτικό με άδεια άσκησης 
επαγγέλματος αντίστοιχης ειδικότητας, καθώς και υδραυλικό, με αντικείμενο την συντήρηση και 
αποκατάσταση βλαβών μικρής έκτασης. 

 Ρητά συμφωνείται ότι το προσωπικό, που θα διατίθεται κάθε φορά, θα εργάζεται κάτω από την 
ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος θα είναι ο υπεύθυνος για την εκτέλεση των εργασιών. Το 
προσωπικό αυτό θα είναι της αποδοχής της Υπηρεσίας, το οποίο μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε 
την αντικατάσταση του. 

 Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα της εποπτείας και ελέγχου με δικό της προσωπικό, των 
εκτελουμένων από τον Ανάδοχο εργασιών, γεγονός που δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο της ευθύνης 
του για τις εργασίες που εκτελεί. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες και τις 
υποδείξεις που γίνονται από την αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας, σχετικά με την εκτέλεση των 
εργασιών. 

 Σε περίπτωση βλαβών και ιδίως όταν υπάρχει αμφιβολία ως προς την αιτία ή τις απαιτούμενες 
εργασίες αποκατάστασης ή ακόμα ως προς την απαιτούμενη δαπάνη επισκευής ή αντικατάστασης, 
η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αναθέσει σε τρίτους τον επανέλεγχο τους καθώς και να αναθέσει 
την εκτέλεσή τους σε τρίτους. Στη περίπτωση αυτή ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει το δικαίωμα να 
παρακολουθεί τις εκτελούμενες εργασίες ή τους ελέγχους και να διατυπώσει εγγράφως τυχόν 
αντιρρήσεις ή παρατηρήσεις, χωρίς όμως να έχει το δικαίωμα να αρνηθεί ή να εμποδίσει την 
εκτέλεσή τους. Σε περίπτωση σοβαρής διαφωνίας πάντως έχει το δικαίωμα της παραίτησης 

 Τo προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα πρέπει να γνωρίζει άψογα την Ελληνική γλώσσα ώστε να 
επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή επικοινωνία με το προσωπικό της Υπηρεσίας και με τρίτους και 
να διαθέτει τα απαιτούμενα έγγραφα και άδειες για την θέση αυτή σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ πρέπει να είναι ασφαλισμένο στον αντίστοιχο 
κοινωνικό φορέα ασφάλισης. Τα ονόματα και οι άδειες εργασίας των τεχνικών που θα 
απασχολήσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα γνωστοποιούνται στην αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας, πριν την 
έναρξη των εργασιών. 
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 Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα εφοδιαστεί με τα απαραίτητα εργαλεία και συσκευές με ευθύνη 
και δαπάνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ (όργανα μετρήσεων, κατσαβίδια, πένσες, ρούχα, όργανα και είδη 
προστασίας που πιθανόν θα χρειαστούν κλπ). Με ευθύνη του αναδόχου θα ικανοποιούνται 
πλήρως οι προϋποθέσεις της Νομοθεσίες περί Ασφάλειας και Υγιεινής στους χώρους εργασίας. 

 
 
 
4. ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, κάθε αναλώσιμο υλικό, 
που απαιτείται για την συνήθη συντήρηση, την καλή λειτουργία και τις μικροεπισκευές των 
συντηρουμένων εγκαταστάσεων. 

Τα αναλώσιμα υλικά επισκευής / συντήρησης είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα εξής: 
 συρματόβουρτσες και λοιπές βούρτσες και πανιά για τη συντήρηση και τον καθαρισμό των 

συσκευών 
 στεγανοποιητικά παρεμβύσματα, συνδέσμους και συνδέσεις αγωγών, βαλβίδων και συνδετήριων 
 μικροϋλικά ηλεκτρολογικής συντήρησης (π.χ. καλώδια – αγωγοί μικρού μήκους, μονωτική ταινία, 

δεματικά κλπ) 
 κάθε είδους στεγανοποιητικά και αδιαβροχοποιητικά προϊόντα: "τριχιά", φλάντζες, στόκος, 

σιλικόνες, συνδετήρια βαλβίδων, υλικό παρεμβυσμάτων 
 λαστιχάκια, τυποποιημένους κοχλίες και βίδες, καθώς και τυποποιημένα εξαρτήματα για κρουνούς 

αποστράγγισης ή βαλβίδες εξαέρωσης 
 όλα τα προϊόντα καθαρισμού: σαπούνια, σκόνες και απορρυπαντικά που απαιτούνται για την 

σωστή εκτέλεση των εργασιών 
 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει την υποχρέωση να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, κάθε όργανο, 
συσκευή ή εργαλείο για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, για τον έλεγχο και τις δοκιμές των 
εγκαταστάσεων, καθώς και για την επισκευή και την ρύθμιση αυτών.  

 
5. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπόχρεος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών σε 
οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς για το προσωπικό που απασχολεί, καθώς επίσης και για την τήρηση 
και πιστή εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που ισχύει για την ασφάλεια του 
προσωπικού, των εγκαταστάσεων και της λειτουργίας του κτιρίου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
ΤΜΗΜΑ Α’  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – Δ.Ο.Υ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
& EMAIL  

 

ΠΡΟΣ: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

               

α/α 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 
(σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 1 της υπ’ αριθμ. 8045/1/589-γ Πρόσκλησης της Δ.Α. 

Κέρκυρας) 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  
(προ Φ.Π.Α.) 

1 Εργασίες ελαιοχρωματισμού   

2 Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου προς διαπίστωση 
απαιτούμενων εργασιών επισκευής – συντήρησης. 

3 Εργασίες αντικατάστασης ηλεκτρολογικού υλικού (λαμπτήρων, τροφοδοτικών ή 
starters στις κυψέλες φωτισμού κλπ), όπου απαιτείται. 

4 Έλεγχος λειτουργίας υδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίου (συστημάτων ύδρευσης – 
αποχέτευσης) προς διαπίστωση απαιτούμενων εργασιών επισκευής – συντήρησης 

5 Εργασίες αντικατάστασης υδραυλικών υλικών (σωληνώσεις αποχέτευσης, 
καζανάκια, βρύσες, βάνες, ντουζιέρες,  σιφώνια κλπ), όπου απαιτείται. 

6 Καθαρισμός αποχετεύσεων και δικτύου όμβριων υδάτων  

7 
Έλεγχος οικοδομικών κτιριακών εγκαταστάσεων για διαπίστωση απαιτούμενων 
οικοδομικών μικροεργασιών και εκτέλεση αυτών (εργασίες για τις οποίες δεν 
απαιτείται έκδοση άδειας  ). 

8 Σποραδικά επιχρίσματα σε σημεία που έχουν φθαρεί λόγω υγρασίας . 
 
 

Φ.Π.Α. 24%  

 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  

 
                                                                                                                                     Τόπος /ημερομηνία 
                                                                                                                                         Ο προσφέρων 
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ΤΜΗΜΑ Β’  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – Δ.Ο.Υ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
& EMAIL  

 

ΠΡΟΣ: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

               

α/α 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 
(σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 2 της υπ’ αριθμ. 8045/1/589-γ Πρόσκλησης της Δ.Α. 

Κέρκυρας) 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  
(προ Φ.Π.Α.) 

1 Εργασίες ελαιοχρωματισμού   

2 Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου προς διαπίστωση 
απαιτούμενων εργασιών επισκευής – συντήρησης καθώς και  

3 Εργασίες αντικατάστασης ηλεκτρολογικού υλικού (λαμπτήρων, τροφοδοτικών ή 
starters στις κυψέλες φωτισμού κλπ), όπου απαιτείται. 

4 Έλεγχος λειτουργίας υδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίου (συστημάτων ύδρευσης – 
αποχέτευσης) προς διαπίστωση απαιτούμενων εργασιών επισκευής – συντήρησης 

5 Εργασίες αντικατάστασης υδραυλικών υλικών (σωληνώσεις αποχέτευσης, 
καζανάκια, βρύσες, βάνες, ντουζιέρες,  σιφώνια κλπ), όπου απαιτείται. 

6 
Έλεγχος οικοδομικών κτιριακών εγκαταστάσεων για διαπίστωση απαιτούμενων 
οικοδομικών μικροεργασιών και εκτέλεση αυτών (εργασίες για τις οποίες δεν 
απαιτείται έκδοση άδειας  ). 

7 Κατασκευή κεκλιμένης  μεταλλικής ράμπας  εισόδου οικήματος  
 
 

Φ.Π.Α. 24%  

 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  

 
                                                                                                                                     Τόπος /ημερομηνία 
                                                                                                                                         Ο προσφέρων 
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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: 

 «α) Η προσφορά μου υποβάλλεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην  υπ΄ αριθ. 8045/1/589-γ 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δ.Α. Κέρκυρας και β) ο χρόνος ισχύος της προσφοράς μου είναι 
120 ημερολογιακές ημέρες»  

  Οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους καταβάλω εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης είναι οι εξής: 
………………… ……………………………………………………………………………………………. 

 
                                                                                                             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: 

 Η επιχείρηση «……………………………………………………………………………..» πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δεν 
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 για τους οποίους οι οικονομικοί 
φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν, β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί 
, σύμφωνα με το άρθρο  75 παρ. 2 του Ν.4412/2016. 

 
 

                                                                                                             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 3 

 
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: 
Ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης ……………………………………………………………………….. δηλώνω ότι  
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν πλήρως τις αιτούμενες προδιαγραφές - απαιτήσεις της  υπ΄ αριθ. 
8045/1/589-γ  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 

 
 


