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(όλους τους  αποδέκτες) 

 
 
 
 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Θ Ε Μ Α : Διαδικασία απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη μηνιαία τιμή, για 

την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης - εντομοκτονίας στους χώρους των κρατητηρίων του 
Α.Τ. Κέρκυρας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας ,  για το έτος 2022.  

 
1. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας κατόπιν της υπ’ αρίθμ. 8045/22/2592-1 από 11-01-2022 
Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης /Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. με Α.Δ.Α.: 
6ΚΔΜ46ΜΤΛΒ-619 με την οποία εγκρίθηκε το χρηματικό ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ 
(2.400,00€),  για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης - εντομοκτονίας στους χώρους των κρατητηρίων 
του Α.Τ. Κέρκυρας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας ,  για το έτος 2022 , σας προσκαλεί να 
καταθέσετε έως την 21-01-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00  οικονομική προσφορά, σύμφωνα 
με το συνημμένο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’» - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφορά, το  οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης,  εντός του μηνιαίου ποσού των διακοσίων Ευρώ 
(200,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (το οποίο προκύπτει από τη διαίρεση του συνολικού 
εγκεκριμένου ποσού διά 12 μήνες) και κριτήριο απ’ ευθείας ανάθεσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη 
μηνιαία τιμή σε Ευρώ, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως 31-
12-2022.  

 
 

2. Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών ορίζεται αποκλειστικά η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής (χαμηλότερη μηνιαία τιμή), όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 86 του Ν.4412/2016 και σε καμία περίπτωση, δεν θα ξεπερνάει το μηνιαίο ποσό των διακοσίων 
(200,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και των προβλεπόμενων κρατήσεων. Η χαμηλότερη 
κατατεθείσα οικονομική προσφορά, σε συνδυασμό με τα ζητούμενα στοιχεία της παραγράφου τέσσερα 
(4) της παρούσας, αποτελούν το μοναδικό κριτήριο για την επιλογή του τελικού αναδόχου. 
 
3. Η προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και να 
καλύπτει, με ποινή ακυρότητας, το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών (σύμφωνα με το συνημμένο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ της παρούσας πρόσκλησης). Οι τιμές νοούνται χωρίς όρο αναπροσαρμογής, 
αναθεώρησης, αυξομείωσης, και παραμένουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε 
αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
4.) ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 
Ι) Δικαιολογητικά Συμμετοχής,  «επί ποινής αποκλεισμού 
 
α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, (σύμφωνα με 

το συνημμένο υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) στην οποία να δηλώνουν : 
 ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρίθμ. 8045/1/724-γ  Πρόσκλησης της 

Δ.Α. Κέρκυρας , της οποίας έλαβαν γνώση.  
  ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της υπ’ αρίθμ. 8045/1/724-γ Πρόσκλησης της Δ.Α. 

Κέρκυρας 
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 ότι δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.  
  ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 120 ημερολογιακές ημέρες.  
 
β. Πιστοποιητικό - βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το οποίο να 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους (άρθ. 73, 75 
& 80 του ν.4412/2016). 

 
γ. Άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, εγκεκριμένη από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 
δ. Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO (ΕΝ ISO:9001, 14001, 45001) ή άλλο ισότιμο, για 

παροχή υπηρεσιών ελέγχου παρασίτων. 
 
 
ΙΙ) Τεχνική προσφορά , «επί ποινής αποκλεισμού 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ’ 

– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2),  στην οποία να δηλώνει ότι:  
      «Οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν πλήρως τις Τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις της υπ΄ 

αριθ. 8045/1/724-γ Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς της  Δ.Α. Κέρκυρας ». 
  
ΙΙΙ) Οικονομική προσφορά, «επί ποινής αποκλεισμού» με την προσφερόμενη τιμή, σύμφωνα με το 

συνημμένο Υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ ) .  
 

 
5. Τον οικονομικό φορέα (πάροχο υπηρεσιών) θα βαρύνουν κρατήσεις ως εξής:    
α) υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., ως εξής: Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%, 

ήτοι μερικό σύνολο 5,44% και επί του μερικού συνόλου τέλη χαρτοσήμου 2% και επ’ αυτού εισφορά 
υπέρ ΟΓΑ 20%  

β) υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,  ως εξής: 0,07% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, 
κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί της προαναφερθείσας κράτησης και 
κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήμου (αφορά δαπάνες άνω των 1.000,00€ προ 
Φ.Π.Α.)  

γ) υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 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.  

         Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 φόρος 
εισοδήματος (8% για την παροχή υπηρεσιών). 

 
 
6. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνεται μηνιαία σε ευρώ με την έκδοση ισόποσου χρηματικού 
εντάλματος, στο όνομα του δικαιούχου, μέχρι το ποσό των διακοσίων  ευρώ (200,00€), από τη 
Διεύθυνση Ελέγχου Εκκαθάρισης & Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 της υποπαραγράφου Ζ5 του ν.4152/2013 και αφού υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά 
της δαπάνης, μετά την οριστική παραλαβή των μηνιαίων παρεχόμενων υπηρεσιών και την έκδοση 
σχετικής βεβαίωσης προς το σκοπό αυτό, την προσκόμιση συμπληρωμένου τιμολογίου, κανονικά 
θεωρημένο και με την ένδειξη «ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ». Η πληρωμή του τιμολογίου θα πραγματοποιηθεί εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών, από την ημερομηνία παροχής των σχετικών 
υπηρεσιών(παράγραφος Ζ του Ν. 4152/2013). 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Α.Λ.Ε. "2420904001" «Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες», 
(CPV: 90922000-6), του Π/Υ εξόδων του Ειδικού Φορέα 1057-201-1600200 «Διεύθυνση Αστυνομίας 
Κέρκυρας», οικονομικού έτους 2022. 
 
7. Για την παρακολούθηση και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, θα  
συγκροτηθεί Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής. 
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8. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν την προσφορά τους στη Διεύθυνση 
Αστυνομίας Κέρκυρας, (Ιουλίας Ανδρεάδη 01, - Τ.Κ. 49100 - Κέρκυρα - 2ος όροφος/Γραφείο Μερικής 
Διαχείρισης), έως την 21-01-2022 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 (ημερομηνία και 
ώρα λήξης προθεσμίας κατάθεσης προσφορών), εντός σφραγισμένου φακέλου.  
 
9. Προσφορές που περιέρχονται - κατατίθενται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας μετά τη λήξη της, 
ως άνω ορισθείσας, καταληκτικής προθεσμίας, για την παραλαβή των προσφορών, είναι εκπρόθεσμες, 
δεν θα λαμβάνονται υπόψη, δεν θα αποσφραγίζονται και θα επιστρέφονται στους προσφέροντες. 
- Οι προσφορές που κατατίθενται πρέπει να είναι ευκρινείς χωρίς να φέρουν αλλοιώσεις, σβησίματα, 
προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή θα 
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. 
- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
- Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. Η 
αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για 
την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, αυτοί υποχρεούνται να τα παρέχουν. 
- Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η 
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των προσφερόντων που υπέβαλαν 
ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται παρουσία των προσφερόντων που υπέβαλαν τις ισότιμες 
προσφορές. 
-Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
-Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
 
10. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας, δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων των 
προσφορών, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών. 
 
11.  Το κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης  θα καταχωρηθεί στo ΚΗΜΔΗΣ και θα αποσταλεί στο 
Επιμελητήριο Κέρκυρας για την ανάρτησή της στην επίσημη ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεών 
του.  
 
12.  Τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση προμήθειας, παρέχονται 
από την Υπηρεσία μας (τηλ.: 2661029134-6, email: adkerkyras.diax@astynomia.gr ) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 
 
13. Επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος τα παρακάτω Παραρτήματα, τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ)  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ)  
 
  

Ο 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Ματθαίος ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 
Αστυνομικός Διευθυντής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ - ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ  
ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 8045/1/724-γ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής Υπηρεσιών απεντόμωσης – εντομοκτονίας 

στους χώρους των κρατητηρίων του Α.Τ. Κέρκυρας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας,  για το έτος 
2022. Οι εργασίες απεντόμωσης - εντομοκτονίας αφορούν όλους τους χώρους, εσωτερικά (περίπου 
300 τ.μ.)  και  εξωτερικά των κρατητηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Κέρκυρας. 
 
 Οι εργασίες θα εκτελούνται ως κάτωθι : 
Α] Εργασίες ανά μήνα: Μία (1) εφαρμογή, η οποία θα πραγματοποιείται στο δεύτερο δεκαπενθήμερο 
του εκάστοτε μηνός, εκτός του μηνός Δεκεμβρίου που θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο 
και από ώρες 08.00 – 13.30 , από Δευτέρα έως Παρασκευή, από ειδικευμένο προσωπικό του 
«Αναδόχου», κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία του Αστυνομικού Τμήματος 
Κέρκυρας. 
Β] Έκτακτες εφαρμογές:  

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε τυχόν έκτακτο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί (εμφάνιση 
ερπόντων εντόμων), εντός 24 ωρών από την προφορική ενημέρωσή του από την Υπηρεσία, να 
πραγματοποιήσει ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ, άνευ χρεώσεως καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντιμετωπίσει τις όποιες άλλες προσβολές παρασίτων (ψύλλοι, 
κοριοί, μυρμήγκια, σφήκες, μέλισσες, ακάρεων ψώρας, κλπ), εντός 24 ωρών από την 
προφορική ενημέρωσή του από την Υπηρεσία, άνευ χρεώσεως καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης. 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

1. Ο οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε 
κατοικημένους χώρους, εγκεκριμένη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

2. Ο οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO (ΕΝ 
ISO:9001, 14001, 45001) ή άλλο ισότιμο, για παροχή υπηρεσιών ελέγχου παρασίτων. 

3. Ο οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει πιστοποίηση ακολουθούμενου συστήματος 
υγιεινής και ασφάλειας. 

4. Ο οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο. 

5. Ο οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης 
προς τρίτους, για βλάβη σε πρόσωπα ή υλικά που μπορεί να επέλθει κατά τη διάρκεια ή 
εξαιτίας των πραγματοποιούμενων εφαρμογών. 

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί αποκλειστικά σκευάσματα, εγκεκριμένα από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.   

7. Όλες οι εφαρμογές θα γίνονται με ευθύνη του αναδόχου, όπου θα λαμβάνονται όλα τα 
απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας, πρόληψης και υγιεινής, καθώς και μέτρα προστασίας του 
προσωπικού. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Υπηρεσία για πράξεις ή παραλήψεις του αναδόχου. 

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην Υπηρεσία, μετά από κάθε εφαρμογή βεβαίωση – 
πιστοποίηση εντομοκτονίας – απεντόμωσης. 

9. Όλες οι εφαρμογές θα πρέπει να γίνονται με την αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και 
διακριτικότητα που απαιτείται , όπως ορίζουν οι διεθνείς προδιαγραφές και η κείμενη 
νομοθεσία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 8045/1/724-γ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  - Δ.Ο.Υ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Email ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 
ΠΡΟΣ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  

( ΠΡΟ Φ.Π.Α. 24%) 

1 Μηνιαία εφαρμογή απεντόμωσης - εντομοκτονίας στους χώρους των 
κρατητηρίων του Α.Τ. Κέρκυρας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας.  

  Φ.Π.Α. 24%:  

  ΤΕΛΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΙΜΗ:  

 
                                                                                                         
 
Με την παρούσα προσφορά μου δηλώνω: 
α) Έλαβα γνώση ότι η παροχή υπηρεσιών υπόκειται σε κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον πάροχο. 
β) Έλαβα γνώση ότι θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος, από τον νόμο, φόρος εισοδήματος. 
 
 
                 Τόπος /ημερομηνία 

                                                                                                                Ο προσφέρων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 8045/1/724-γ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

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 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρίθμ. 8045/1/724-γ  Πρόσκλησης της Δ.Α. 
Κέρκυρας , της οποίας έλαβαν γνώση.  

  ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της υπ’ αρίθμ. 8045/1/724-γ Πρόσκλησης της Δ.Α. Κέρκυρας 
 ότι δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.  
  ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 120 ημερολογιακές ημέρες.  

 
                                                                                                             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: 
«Οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν πλήρως τις Τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις της υπ΄ αριθ. 8045/1/724-γ 

Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς 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 

 
 
 
 




