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«Καταχωρητέα στο Μητρώο» 
 
 
 

    Κέρκυρα, 28 Σεπτεμβρίου 2021 
 
 
 
 
 

 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Θ Ε Μ Α : Διαδικασία απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, 
για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ενός (1) λέβητα πετρελαίου του Α.Τ. Παλαιοκαστριτών της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας . 
 
 Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας κατόπιν της υπ’ αρίθμ. 8045/22/65920-1 από 28-
09-2021 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης της Δ.Α.Κέρκυρας με Α.Δ.Α.: 60ΤΘ46ΜΤΛΒ-ΓΤΚ  με την 
οποία εγκρίθηκε το χρηματικό ποσό των εκατόν είκοσι Ευρώ (120,00€),  για την παροχή 
υπηρεσιών συντήρησης ενός (1) λέβητα πετρελαίου του Α.Τ. Παλαιοκαστριτών  (Παλαιοκαστρίτσα 
Κέρκυρας ) , θερμικής ισχύος 48,5 KW (υπερσυμπιεστικός λέβητας πετρελαίου αναστρεφόμενης 
φλόγας, συνοδευόμενος από καυστήρα διασκορπισμού)   

 
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν έως την 05-10-2021, ημέρα Τρίτη  και 

ώρα 10:00 οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το συνημμένο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’» - Οικονομική 
Προσφορά, το  οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης,  εντός του 
ανωτέρω εγκεκριμένου ποσού. 
 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι πάροχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλουν : 
 
α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(Α΄-75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) στην οποία να δηλώνονται «επί ποινή 
αποκλεισμού»,  τα ακόλουθα:  

 ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρίθμ. 8045/1/705-γ  από 28-
09-2021 Πρόσκλησης της Δ.Α. Κέρκυρας , της οποίας έλαβαν γνώση.  

  ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης 
 ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 120 ημερολογιακές ημέρες.  

 
β) Υπεύθυνη δήλωση παρ.4 του αρθρου 8 του ν.1599/1986(Α΄-75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) στην οποία να δηλώνονται «επί ποινή 
αποκλεισμού»,  από τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) ότι πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:  

 δεν βρίσκεται σε μια 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.  

 
γ) Τεχνική προσφορά - Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ( σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Β’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3),  στην οποία να δηλώνει , «επί ποινή αποκλεισμού»,  ότι:  
«Οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν πλήρως τις αιτούμενες προδιαγραφές - απαιτήσεις της 
υπ΄ αριθ. 8045/1/705-γ  από 28-09-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δ.Α. 
Κέρκυρας ». 
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  Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές - απαιτήσεις της 
παρούσας Πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
δ) Έναρξη εργασιών εφορίας για φυσικό πρόσωπο ή καταστατικό εταιρείας για Ο.Ε., Α.Ε., 
Ε.Π.Ε. ( με θεώρηση πρωτοδικείου ή μοναδικό αριθμό ΓΕ.Μ.Η.), 
 
ε) Οικονομική προσφορά, με την προσφερόμενη τιμή, σύμφωνα με το συνημμένο 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’».  
 
 
Β. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται 
ευκρινώς: 

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 
• Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τη διαπραγμάτευση. 
• Η ημερομηνία. 
• Τα στοιχεία του αποστολέα. 

2. Μέσα στο φάκελο «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» τοποθετούνται η Οικονομική Προσφορά  και τα ανωτέρω 
Δικαιολογητικά συμμετοχής. 
3.  Δεν επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές επί ποινή απόρριψης καθώς και οι περισσότερες 
της μίας οικονομικές προσφορές. 
4. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να υποβληθεί έως την 05-10-2021 , ημέρα Τρίτη  και 
ώρα 10.00 στην Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας / Ιουλίας Ανδρεάδη 01 (2ος όροφος) – 
Τ.Κ.49100 Κέρκυρα 
5. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτούμενων  υπηρεσιών συντήρησης - 
επισκευής. 
 
Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

Η συντήρηση θα πραγματοποιηθεί μία (1) φορά για το έτος 2021, σε έναν (1) λέβητα 
πετρελαίου του Α.Τ. Παλαιοκαστριτών (Παλαιοκαστρίτσα Κέρκυρας ) , θερμικής ισχύος 48,5 KW 
(υπερσυμπιεστικός λέβητας πετρελαίου αναστρεφόμενης φλόγας, συνοδευόμενος από καυστήρα 
διασκορπισμού)   

 
1] Η συντήρηση λέβητα πετρελαίου του Α.Τ. Παλαιοκαστριτών θα περιλαμβάνει , ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά τις εξής εργασίες:  
Διακοπή ηλεκτρικής παροχής 
Ασφαλής απομάκρυνση του καυστήρα (ολική ή μερική) από το λέβητα 
 Άνοιγμα των θυρίδων επίσκεψης του καθαρισμού 
 Λεπτομερής μηχανικός καθαρισμός του θαλάμου καύσης, της εσωτερικής θερμαντικής 
επιφάνειας  και των διαδρομών των καυσαερίων, με κατάλληλες συρμάτινες βούρτσες. 
 Καθαρισμός φλογοκεφαλής, μπούκας, διασκορπιστήρα, ηλεκτροδίων και μπεκ. 
 Αντικατάσταση φθαρμένων υλικών εξαρτημάτων 
 Καθαρισμός ή αντικατάσταση μπεκ 
 Εξαγωγή και καθαρισμός φίλτρου αντλίας πετρελαίου 
 Εάν κατά το κλείσιμο των θυρίδων, διαπιστωθεί πρόβλημα στεγανότητας, πρέπει να  
αντικατασταθούν τα στεγανωτικά παρεμβύσματα. 
 Δοκιμαστική λειτουργία - ρύθμιση. 
 Έλεγχος διαρροών καυσίμου & καυσαερίων. 
 Έλεγχος των σχετικών ασφαλιστικών διατάξεων μηχανικών και ηλεκτρικών και των διατάξεων 
ανοδικής προστασίας.  
 Έλεγχος και ρύθμιση του  κυκλώματος αυτοματισμού, με το οποίο αρχίζει και σταματάει η καύση  
των οργάνων ασφαλείας (θερμοστάτες, βαλβίδες ασφαλείας) και ένδειξης (θερμόμετρα, 
μανόμετρα). 
 
 

Η συντήρηση θα διενεργηθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ ́αριθμ. 189533/7-11-2011 (ΦΕΚ 
2654/9-11-2011) Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη 
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θέρμανση κτιρίων και νερού». Ο ανάδοχος δεσμεύεται για την τήρηση όλων των κανονισμών ασφαλείας 
για τη λειτουργία των  λεβητών. Επίσης δεσμεύεται για την πιστή τήρηση των απαιτήσεων, κανονισμών, 
αποφάσεων, διαταγμάτων και νομοθετικών ρυθμίσεων περί λειτουργίας και συντήρησης καυστήρων. 

Ο συντηρητής  σε περίπτωση ατυχήματος που θα προξενηθεί με οποιοδήποτε τρόπο κατά τη  
λειτουργία του λέβητα και θα οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου, ευθύνεται απόλυτα και  
αποκλειστικά και υποχρεώνεται να αποζημιώσει τον ή τους παθόντες για κάθε βλάβη που θα προξενηθεί  
από το ατύχημα.  
 

Στην συντήρηση του ανωτέρω λέβητα περιλαμβάνονται όλα τα αναλώσιμα που 
απαιτούνται, όπως  ενδεικτικές λυχνίες, χημικά καθαρισμών, μπεκ, ακίδες κλπ. Η συντήρηση δεν 
περιλαμβάνει ανταλλακτικά ή μέρη μηχανημάτων.   

Ο συντηρητής υποχρεούται να διαθέσει χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, κάθε αναλώσιμο 
υλικό που απαιτείται για τη συνήθη συντήρηση, την καλή λειτουργία και μικροεπισκευές του 
λέβητα. Τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης των εγκαταστάσεων είναι ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά, τα εξής:  ενδεικτικές λυχνίες, χημικά καθαρισμών, μπεκ, ακίδες .  
 
Δ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. ΠΛΗΡΩΜΗ : Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει συνολικά , σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 1047-201-1600200 “Διεύθυνση Αστυνομίας 
Κέρκυρας”, οικονομικού έτους 2021, στον Α.Λ.Ε.: 2420389001 και CPV: 50720000-8, και ύστερα 
από την παραλαβή των εργασιών συντήρησης, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν καλώς  και αφού 
προσκομισθούν από τον προμηθευτή το Τιμολόγιο και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από 
την Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.  με τακτικό χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί, μετά από έλεγχο, στο όνομα του 
δικαιούχου και δια της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. 
2. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ : Τον προμηθευτή 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 Εξέτασης Προδικαστικών Συμβάσεων Δημοσίων Συμβάσεων , ως εξής: 0,06 % επί 
της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί 
της προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήμου. 

Επίσης θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος 8% για την παροχή υπηρεσιών. 
3. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα Πρόσκληση, ισχύουν διατάξεις του Ν. 
4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (Α.147)δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
 
  Το κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης  θα καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και 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 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Ματθαίος ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ  
Αστυνομικός Διευθυντής 
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  (Ανήκει στην υπ’ αριθ.  8045/1/705-γ από 28-09-2021 Πρόσκληση) 
                                               

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
 

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 

Εργασίες συντήρησης ενός (1) λέβητα πετρελαίου του Α.Τ. 
Παλαιοκαστριτών (Παλαιοκαστρίτσα Κέρκυρας ) , θερμικής ισχύος 
48,5 KW (υπερσυμπιεστικός λέβητας πετρελαίου αναστρεφόμενης 
φλόγας, συνοδευόμενος από καυστήρα διασκορπισμού)   

 

  Φ.Π.Α. 24%:  

  ΤΕΛΙΚΗ 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





Σελίδα 5 από 7 
 

  (Ανήκει στην υπ’ αριθ.  8045/1/705-γ  από 28-09-2021 Πρόσκληση) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B’ 
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. 8045/1/705-γ  από 28-09-2021  
Πρόσκλησης της Δ.Α. Κέρκυρας , της οποίας έλαβα γνώση.  

  αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης 
 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 

 
 
 
 

 
 
 





Σελίδα 6 από 7 
 

 
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: 
 
«Οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν πλήρως τις αιτούμενες προδιαγραφές - απαιτησεις της υπ΄ αριθ. 
8045/1/705-γ  από 28-09-2021 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 

 
 
 
 




