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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  7.000,00€  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των 
νόμιμων κρατήσεων)  
 
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:  
Προμήθεια ειδών καθαριότητας (CPV: 39830000-9), 
για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών καθαριότητας 
υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, για 
το έτος 2019 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τακτικός Προϋπολογισμός 
οικονομικού έτους 2019 και υπό Α.Λ.Ε. 2410202001, 
συνολικής δαπάνης επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 
1. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας κατόπιν της υπ’ αρίθμ. 8045/1/19/6341-1 από 25-01-2019 

Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης της Δ.Α. Κέρκυρας με Α.Δ.Α.: ΩΧ9Λ46ΜΚ6Π-ΝΛΜ και Α.Δ.Α.Μ.: 
19REQ004376273  , προτίθεται να προβεί στην παραλαβή οικονομικών προσφορών για την 
προμήθεια ειδών καθαριότητας (CPV: 39830000-9), για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών 
καθαριότητας υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, για το έτος 2019, εντός του 
εγκεκριμένου ποσού των επτά χιλιάδων Ευρώ (7.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
Το είδος και η ποσότητα των υπό προμήθεια ειδών εμφαίνονται στο συνημμένο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Α’» - Τεχνικές προδιαγραφές - Απαιτήσεις, το  οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας πρόσκλησης.  
 

2. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του 
ν.4412/2016. 

 
3. Οι διαγωνιζόμενοι απαιτείται επί ποινής αποκλεισμού  να υποβάλουν προσφορές για το 

σύνολο των ποσοτήτων και ειδών (ολική προσφορά). 
 

4. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν κρατήσεις ως κάτωθι:  
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.  
γ) υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών συνολικού 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.  
Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 



 
5.  Η πληρωμή της δαπάνης, θα γίνει από την Δ.Υ.Ε.Ε. Ν. Κέρκυρας με έκδοση χρηματικού 

εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου και μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού, αμέσως μετά 
την οριστική παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου από την αρμόδια Τριμελής Επιτροπή 
Παραλαβής και αφού εκδοθούν τα σχετικά παραστατικά. 
 

6. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Α.Λ.Ε. 2410202001 του προϋπολογισμού εξόδων του 
Ειδικού Φορέα 1043-201-0000000, οικονομικού έτους 2019 .  
 

7.  Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν τις προσφορές τους στην 
Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας (Ιουλίας Ανδρεάδη 01, 2ος όροφος τηλ.2661029134-6), έως 
την 24-04-2019 ημέρα της εβδομάδας Μεγάλη Τετάρτη και ώρα 10:00’ (ημερομηνία και 
ώρα λήξης προθεσμίας κατάθεσης προσφορών), εντός σφραγισμένου φακέλου, ο οποίος 
να φέρει τις εξής ενδείξεις  

• Τα στοιχεία του αποστολέα.  
• Τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τη φράση «ΝΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ» (με κεφαλαία γράμματα).  
• Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. (Δ.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ) 
• Τον αριθμό της παρούσας Πρόσκλησης.  (8045/1/507-γ) 
• Την ημερομηνία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας.  (24-04-2019) 

 
Εντός του φακέλου θα περιέχονται : 
Α] Τα παρακάτω Δικαιολογητικά Συμμετοχής ,«επί ποινή αποκλεισμού»,  : 

I. Φορολογική Ενημερότητα - Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, 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 της ως άνω ειδοποίησης, 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 κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, 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. Σε περίπτωση εταιρείας , τα νομιμοποιητικά έγγραφα αυτής, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 
τροποποιήσεις του (για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του 
διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα 
από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και 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.  

V. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να  αναφέρονται όλοι οι ασφαλιστικοί 
φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης.  

VI. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ,  στην οποία να δηλώνονται από τον οικονομικό φορέα ( 
προσφέροντα) ότι 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. 

 



Τα δικαιολογητικά, θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών της παρούσας. 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-(6) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας 
λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών της παρούσας  

Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών πρέπει 
επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι-(6) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών  της παρούσας. 
 
Β) Τεχνική προσφορά:  
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ’ της παρούσας, στην οποία 
να δηλώνει , «επί ποινή αποκλεισμού»,  ότι: «Τα προσφερόμενα είδη καθαρισμού καλύπτουν 
πλήρως τις αιτούμενες προδιαγραφές - απαιτήσεις  του Παραρτήματος Α’ της υπ΄ αριθ. 
8045/1/507-γ από 16-04-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δ.Α. Κέρκυρας ». 
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές - απαιτήσεις του 
Παραρτήματος Α’ της παρούσας Πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
Γ) Οικονομική προσφορά:  
Σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β’ της υπ΄ αριθ. 8045/1/507-γ από 16-04-2019 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δ.Α. Κέρκυρας 
 
 

8. Τα υπό προμήθεια είδη να είναι απαρεγκλίτως  άριστης ποιότητας, καινούρια και τελείως 
αμεταχείριστα, ενώ σε περίπτωση που παρατηρηθεί κακή ποιότητα αυτών, θα αντικαθίστανται 
από τον προμηθευτή άμεσα (εντός τριών ημερών από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης) 
και το κόστος θα επιβαρύνει τον ίδιο. 
 

9. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν συνολικά, με μέριμνα και έξοδα του Προμηθευτή στις 
αποθήκες της Δ.Α.Κέρκυρας (Ιουλίας Ανδρεάδη 01, ισόγειο - 2ος όροφος), εντός χρονικού 
διαστήματος δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και θα παραληφθούν από 
τριμελή επιτροπή της υπηρεσίας.  
 

10. Οι προσφορές που περιέρχονται στην Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας, μετά τη λήξη της 
προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους 
προσφέροντες.  

 
11. Τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προμήθεια, παρέχονται από την 

Υπηρεσία μας (τηλ.: 2661029134-6, fax: 2661035889) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
 

12. Το κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης  θα αναρτηθεί στις Αστυνομικές Υπηρεσίες της 
Δ.Α.Κέρκυρας και θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Κέρκυρας για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του 
(www.corfucci.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεών του. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-Ο- 
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ 

Σπυρίδων Ναπ. ΑΛΑΜΑΝΟΣ 
Αστυν. Διευθυντής 

 



  (Ανήκει στην υπ’ αριθ.  8045/1/507-γ  από 16-04-2019 Πρόσκληση) 
                                               

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
Τεχνικές προδιαγραφές – Απαιτήσεις 

 
 [Προμήθεια ειδών καθαριότητας (CPV: 39830000-9)] 

 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
 

ΥΓΡΟ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΜΕ 
ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΛΩΡΙΟ 

ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ 

Υγρό λευκαντικό καθαριστικό με βάση το χλώριο, 
με λιγότερες από 5% λευκαντικές ουσίες, ειδικό για 
πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και σ' όλες τις 
εσωτερικές επιφάνειες ενός χώρου.  
Να έχει ευχάριστο άρωμα.  
Να είναι σε υγρή παχύρευστη μορφή και σε 
πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4λίτρων.  
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, το βάρος, η προέλευση και οι 
προφυλάξεις. 
Να διαθέτει τις απαιτούμενες εγκρίσεις, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. 
 

150 τμχ 

2 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Απορρυπαντικό, χαμηλού αφρισμού, κατάλληλο 
για όλες τις επιφάνειες που πλένονται: ξύλο, 
πλαστικό, ανοξείδωτο, φορμάικες, πλακάκια 
δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους κ.λπ..  
Δεν θα πρέπει να αφήνει ίζημα, να έχει ευχάριστη 
οσμή και να μην χρειάζεται ξέβγαλμα .  
Να είναι σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4 
λίτρων.  
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, το βάρος, η προέλευση και οι 
προφυλάξεις.  
Να διαθέτει τις απαιτούμενες εγκρίσεις, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. 
 

100 τμχ 

3 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΤΖΑΜΙΩΝ 

Υγρό καθαριστικό τζαμιών αρίστης ποιότητας, 
ιδανικό για όλες τις γυάλινες και λείες επιφάνειες 
εντός και εκτός του σπιτιού και να απομακρύνει 
σκόνη, λεκέδες,  στίγματα και δαχτυλιές.  
Να μην αφήνει ίχνη, θαμπάδες και υπολείμματα.  
Να αφήνει άρωμα φρεσκάδας και καθαριότητας.  
Να είναι σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4 
λίτρων.  
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, το βάρος, η προέλευση και οι  
προφυλάξεις.  
Να διαθέτει τις απαιτούμενες εγκρίσεις, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. 
 

30 τμχ 

4 ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ 
ΔΟΧΕΙΟ 

Ψεκαστήρας χειρός με δοχείο από πλαστικό, να 
είναι χωρητικότητας 400ml έως 500 ml και 
κατάλληλο για υγρά καθαρισμού.  
Να έχει μεγάλη απόδοση με κάθε πάτημα της 
σκανδάλης και αεροστεγή σφράγιση του δοχείου 
για φύλαξη των υγρών. 
 

20 τμχ 

5 ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ (ΠΑΠΙ) 

Παχύρρευστο καθαριστικό υγρό gel λεκανών WC, 
το οποίο θα καθαρίζει, απολυμαίνει και θα αφαιρεί 
αποτελεσματικά άλατα, πουρί, σκουριές και 
δυσάρεστες οσμές.  
Να είναι σε υγρή μορφή με ευχάριστη οσμή. Να 
είναι σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 750ml.  
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται τα 
συστατικά, το βάρος, η προέλευση και οι 

200 τμχ 



6προφυλάξεις. 
Να διαθέτει τις απαιτούμενες εγκρίσεις, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. 
 

6 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 

Υγρό καθαριστικό χεριών αρίστης ποιότητας.  
Να περιέχει προστατευτικά μαλακτικά στοιχεία και 
να αφήνει το δέρμα απαλό και με ευχάριστο 
άρωμα.  
Να είναι με ουδέτερο ΡΗ και να μη ερεθίζει το 
δέρμα.  
Να είναι σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4 
λίτρων. 
 

40 τμχ 

7 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ 
ΑΝΤΛΙΑ 

Υγρό καθαριστικό χεριών αρίστης ποιότητας, με 
αντλία.  
Να περιέχει προστατευτικά μαλακτικά στοιχεία και 
να αφήνει το δέρμα απαλό και με ευχάριστο 
άρωμα.  
Να είναι με ουδέτερο ΡΗ και να μη ερεθίζει το 
δέρμα.  
Να είναι σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 500ml. 
 

100 τμχ 

8 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ  
(ΑΚΟΥΑ ΦΟΡΤΕ) 

Υδροχλωρικό οξύ, ισχυρό οξύ για οικιακό 
καθαρισμό.   
Εξωτερικά της συσκευασίας να αναγράφονται οι 
προφυλάξεις.  
Να διαθέτει τις απαιτούμενες εγκρίσεις, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. 
 

200 τμχ 

9 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΑΛΑΤΩΝ  

Υγρό καθαριστικό αλάτων, αρίστης ποιότητας με 
ψεκαστήρα. 
 Να είναι σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 400-
500ml. 
Να διαθέτει τις απαιτούμενες εγκρίσεις, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία 

20 τμχ 

10 ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

Υγρό αποφρακτικό σωληνώσεων αποχέτευσης, 
αρίστης ποιότητας.. 
 Να είναι σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 800ml. 
Να διαθέτει τις απαιτούμενες εγκρίσεις, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία 

5 τμχ 

11 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 

Δίφυλλο χαρτί υγείας αρίστης ποιότητας από 
λευκασμένο χημικό πολτό, σε ρολό τουλάχιστον 
80gr.  
Να αποσυντίθεται εύκολα στο νερό (πλήρως 
υδατοδιαλυτό).  
Να είναι απαλό και αντοχής στη χρήση.  
Τα φύλλα να χωρίζονται μεταξύ τους με διάτρηση 
κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολη η κοπή φύλλου 
από φύλλο.  
Κάθε ρολό να είναι περιτυλιγμένο σε κύλινδρο από 
χαρτόνι κατάλληλο για την στήριξη του ρολού.  
Κατά την παράδοση τα ρολά πρέπει να 
περιβάλλονται με πλαστικό περίβλημα σε τρόπο 
ώστε κανένα σημείο του χαρτιού καθαριότητας να 
μην παραμένει εκτεθειμένο 
 

2.000 τμχ 

12 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 

Χαρτί κουζίνας αρίστης ποιότητας από λευκασμένο 
χημικό πολτό, βάρους 1000gr. Να είναι πολλαπλών 
χρήσεων, να μην αφήνει χνούδια, ούτε να 
θρυμματίζεται σε μικρά κομμάτια, να είναι 
ανθεκτικό και απορροφητικό. 
 

50 τμχ 

13 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ) 

Πλαστικές σακούλες απορριμμάτων 
επαγγελματικής χρήσης, χύμα (με το κιλό), 
διαστάσεων 80x110cm. (+- 10cm) 

200 κιλά  



Να είναι ενισχυμένης επιφάνειας και συρραφής, 
χρώματος μαύρου.  
 

14 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 
(ΓΙΓΑΣ) 

Πλαστικές σακούλες απορριμμάτων 
επαγγελματικής χρήσης, χύμα (με το κιλό), 
διαστάσεων 110x130cm. (+- 10cm) 
Να είναι ενισχυμένης επιφάνειας και συρραφής, 
χρώματος μαύρου.  
 

200 κιλά 

15 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ/WC  
ΣΕ ΡΟΛΟ 

Πλαστικές σακούλες απορριμμάτων 
γραφείου/W.C., διαστάσεων 50x50cm. (+- 10cm) 
Να είναι ενισχυμένης επιφάνειας και συρραφής, σε 
ρολό 20 τεμαχίων. 
 

100 ρολά 

16 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 
 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Τα γάντια να είναι μιας χρήσης από ανθεκτικό 
υλικό νιτριλίου και σε συσκευασία των 100 
τεμαχίων.  
Να έχουν εύκολη εφαρμογή, να είναι υπό 
αλλεργικά.  
Να προσφέρουν αυξημένη προστασία και άνεση σε 
πολύωρη χρήση, καθώς και να είναι ανθεκτικά σε 
τρυπήματα και σχισίματα.  
Να διατεθούν στα κάτωθι μεγέθη: Medium, Large  
 

10 συσκευασίες 

17 ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ  

Τα γάντια να είναι από ανθεκτικό υλικό και σε 
συσκευασία ενός (1) ζεύγους.  
Να έχουν εύκολη εφαρμογή, να είναι υπό 
αλλεργικά.  
Να προσφέρουν αυξημένη προστασία και άνεση σε 
πολύωρη χρήση, καθώς και να είναι ανθεκτικά σε 
τρυπήματα και σχισίματα.  
Να διατεθούν στα κάτωθι μεγέθη: Medium, Large 
 

20 ζεύγη 

18 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ 
ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΥΠΟΥ 

WETTEX 
(ΟΧΙ ΣΕ ΡΟΛΟ) 

Απορροφητικές πετσέτες τύπου WETTEX Νο3. 
(20cmx24cm) 
Να είναι υψηλής απορροφητικότητας για τον 
καθαρισμό διαφόρων επιφανειών και να μην 
αφήνουν χνούδι. 
 

100 τμχ 

19 ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ 
ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ 

Πανάκια καθαρισμού με μικροΐνες, κατάλληλα για 
καθαρισμό επίπλων (γραφείων, ερμαριών, 
τηλεφώνων, ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ.), 
χωρίς να αφήνουν χνούδι. 

10 τμχ 

20 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΛΕΣ 
ΣΚΟΥΠΕΣ 

Κοντάρια κατάλληλα για απλές σκούπες, να είναι 
χρωμίου ή μεταλλικά, βιδωτά, να έχουν μήκος από 
1,10m έως 1,50m και να ταιριάζουν με τις απλές 
σκούπες που θα προμηθευτούμε.  
 

30 τμχ 

21 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΛΕΣ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ 

Κοντάρια κατάλληλα για απλές σφουγγαρίστρες, 
να είναι χρωμίου ή μεταλλικά , βιδωτά, να έχουν 
μήκος από 1,10m έως 1,50m και να ταιριάζουν με 
τις απλές σφουγγαρίστρες που θα προμηθευτούμε. 
 

20 τμχ 

22 
ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ 

Κοντάρια κατάλληλα για επαγγελματικές 
σφουγγαρίστρες, να είναι  αλουμινίου να έχουν 
μήκος από 1,10m έως 1,50m και να ταιριάζουν με 
τις επαγγελματικές σφουγγαρίστρες και τους 
κάλυκες/σφικτήρες/δαγκάνες που θα 
προμηθευτούμε.  
 

20 τμχ 

23 

ΚΑΛΥΚΕΣ/ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ 

 

Κάλυκες/σφικτήρες/δαγκάνες κατάλληλοι για 
επαγγελματικές νηματικές - ραφτές 
σφουγγαρίστρες, να είναι πλαστικοί, με 
αποσπώμενα μέρη, εύκολοι στην χρήση, με πολύ 
μεγάλη ανθεκτικότητα και να ταιριάζουν με τα 

20 τμχ 



κοντάρια και τις επαγγελματικές σφουγγαρίστρες 
που θα προμηθευτούμε. 
 

24 ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΠΛΕΣ 
(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) 

Σκούπες απλές κατάλληλες για δάπεδο και 
εσωτερικούς χώρους, να είναι υψηλής 
ανθεκτικότητας και αντοχής, χωρίς κοντάρι και να 
ταιριάζουν με τα κοντάρια για απλές σκούπες που 
θα προμηθευτούμε.  
 

30 τμχ 

25 ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΡΑΧΝΗΣ 
(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) 

Σκούπες αράχνης κατάλληλες για εσωτερικούς 
χώρους, να είναι υψηλής ανθεκτικότητας και 
αντοχής, χωρίς κοντάρι και να ταιριάζουν με τα 
κοντάρια για απλές σκούπες που θα 
προμηθευτούμε. 

5 τμχ 

26 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΑΠΛΕΣ 
(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) 

Σφουγγαρίστρες απλές, να είναι τύπου WETTEX, 
να μην αφήνουν χνούδια, να έχουν μεγάλη 
απορροφητικότητα και αντοχή στα αλκαλικά και 
όξινα 
καθαριστικά, χωρίς κοντάρι και να ταιριάζουν με 
τα κοντάρια για απλές σφουγγαρίστρες που θα 
προμηθευτούμε. 
 

30 τμχ 

27 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) 

Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές, να είναι 
νηματικές, ραφτές, αντιβακτηριδιακές, να έχουν 
βάρος από 300gr έως 400gr, να μην αφήνουν 
χνούδια, με μεγάλη απορροφητικότητα και αντοχή 
στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά και να 
ταιριάζουν με τα κοντάρια και τους κάλυκες / 
σφικτήρες για επαγγελματικές σφουγγαρίστρες 
που θα προμηθευτούμε. 
 

20 τμχ 

28 ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 

Φαράσι φτυάρι σκουπίσματος πλαστικό με 
λάστιχο στην άκρη και κοντάρι, υψηλής αντοχής 
για την εύκολη συλλογή ρύπων. 
 

15 τμχ 

29 ΞΥΣΤΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 
Ξύστρα δαπέδου με χερούλι, διάστασης περίπου 
10cm.  
 

10 τμχ 

30 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 

Υαλοκαθαριστήρες με λάστιχο διάστασης περίπου 
35-45 cm και χειρολαβή, κατάλληλοι για τον 
καθαρισμό των γυάλινων επιφανειών. 
 

10 τμχ 

31 
ΚΟΥΒΑΔΕΣ 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ 
ΣΤΙΦΤΗ 

Κουβάς σφουγγαρίσματος κατασκευασμένος από 
πλαστικό μεγάλης αντοχής, με μεταλλική ή 
πλαστική χειρολαβή ή εργονομική λαβή, με 
ενσωματωμένο αφαιρούμενο εξάρτημα 
αποστράγγισης υγρών, χωρητικότητας από 13 έως 
20 λίτρων.  
Να είναι συμβατός με τις απλές σφουγγαρίστρες 
που θα προμηθευτούμε.  

20 τμχ 

32 
ΜΟΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

Μονό επαγγελματικό τροχήλατο καρότσι 
σφουγγαρίσματος με πλαστική ή μεταλλική βάση 
και λαβή αλουμινίου, με σταθερό πλαίσιο που 
στηρίζεται σε 4 περιστρεφόμενους τροχούς, με 
πρόσθετη πρέσα στυψίματος και πλαστικό 
αποσπώμενο κουβά (να είναι εύκολη η αφαίρεσή 
του για τον καθαρισμό του), χωρητικότητας από 
20 έως 25 λίτρων.  
Να είναι συμβατό με τις επαγγελματικές 
σφουγγαρίστρες που θα προμηθευτούμε.  

10 τμχ 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 
1. Τα προϊόντα πρέπει να παράγονται και να συσκευάζονται σε νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. 



2. Η παραγωγή και η διάθεση των προϊόντων στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα 
προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 
3. Η παραγωγή των προϊόντων πρέπει να είναι σύμφωνη με την ορθή βιομηχανική πρακτική. 
4. Ο προμηθευτής υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να προβεί στην άμεση αντικατάσταση σε 
περίπτωση βλάβης ή ελαττωματικού προϊόντος, με νέο αρίστης ποιότητας. Όλα τα σχετικά έξοδα 
βαρύνουν τον προμηθευτή. Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να παραδοθούν, με δαπάνες του 
προμηθευτή, στην έδρα της Δ.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Ιουλίας Ανδρεάδη 01 – Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα).  Κατά την 
παραλαβή θα διενεργηθεί μακροσκοπικός έλεγχος, προς διαπίστωση τυχών παραμορφώσεων, 
κακώσεων του επιμελημένου της κατασκευής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής, της 
πληρότητας των τεχνικών όρων της σύμβασης και της πληρότητας από πλευράς εξαρτημάτων. Ο 
προμηθευτής βαρύνεται με μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι την 
παράδοση των προς προμήθεια ειδών στην έδρα της Δ.Α.ΚΕΡΚΥΡΑΣ.  
5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ελέγξει την ποιότητα και τις προδιαγραφές των ειδών πριν την 
παράδοση τους. Ο προμηθευτής επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει, χωρίς 
καμία οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας, κάθε είδος που θα διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι 
είναι ελαττωματικό ή δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές-απαιτήσεις του παρόντος 
παραρτήματος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  (Ανήκει στην υπ’ αριθ.  8045/1/507-γ  από 16-04-2019 Πρόσκληση) 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  - Δ.Ο.Υ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 
ΠΡΟΣ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α 

ΕΙΔΟΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
(Σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ της 
υπ’ αριθ.  8045/1/507-γ  από 16-04-

2019 Πρόσκλησης της Δ.Α. 
Κέρκυρας) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
(ΠΡΟ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΕΙΔΟΣ 
(ΠΡΟ Φ.Π.Α.) 

1 
 

ΥΓΡΟ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 
ΧΛΩΡΙΟ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ 150 τμχ   

2 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
 ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 100 τμχ   

3 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ 30 τμχ   
4 ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ 20 τμχ   

5 ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 
ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ (ΠΑΠΙ) 200 τμχ   

6 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 40 τμχ   
7 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΑΝΤΛΙΑ 100 τμχ   

8 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ  
(ΑΚΟΥΑ ΦΟΡΤΕ) 200 τμχ   

9 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ  20 τμχ   

10 ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 5 τμχ   

11 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 2.000 τμχ   
12 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 50 τμχ   

13 
ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ  
(ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ) 

200 κιλά  
  

14 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΓΙΓΑΣ) 200 κιλά   

15 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ/WC  ΣΕ ΡΟΛΟ 100 ρολά   

16 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 
 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

10 
συσκευασίες 

  

17 ΓΑΝΤΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ  20 ζεύγη   
18 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ 100 τμχ   



ΤΥΠΟΥ WETTEX (ΟΧΙ ΣΕ ΡΟΛΟ) 

19 ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ 
ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ 10 τμχ   

20 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΛΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ 30 τμχ   

21 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΛΕΣ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ 20 τμχ   

22 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ 20 τμχ   

23 

ΚΑΛΥΚΕΣ/ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΓΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ 
 

20 τμχ 

  

24 ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΠΛΕΣ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) 30 τμχ   

25 ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΡΑΧΝΗΣ 
(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) 5 τμχ   

26 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΑΠΛΕΣ 
(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) 30 τμχ   

27 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
(ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) 

20 τμχ 
  

28 ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 15 τμχ   
29 ΞΥΣΤΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 10 τμχ   
30 ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ 10 τμχ   

31 ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ 
ΣΤΙΦΤΗ 20 τμχ   

32 
ΜΟΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 

10 τμχ 
  

  ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ:  
  Φ.Π.Α. 24%  
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  

 
 

                                                                                                         
Με την παρούσα προσφορά μου δηλώνω: 
α) Έλαβα γνώση ότι η προμήθεια υπόκειται σε κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή. 
β) Έλαβα γνώση ότι θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος, από τον νόμο, φόρος εισοδήματος. 
γ) Ο χρόνος ισχύος της παρούσας προσφοράς μου είναι  εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. 
δ) Έχω λάβει πλήρη γνώση της πρόσκλησης και γνωρίζω πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας. 
Ειδικότερα είμαι σε θέση να παραδώσω συνολικά τα ανωτέρω είδη , εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της 
Σύμβασης , με δική μου μέριμνα και έξοδα, στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας.                                
 
 
                 Τόπος /ημερομηνία 

                                                                                                                Ο προσφέρων 
 
 
 
 
 
              
              
              
              
              

      
 
 
 
 
 
 



  (Ανήκει στην υπ’ αριθ.  8045/1/507-γ  από 16-04-2019 Πρόσκληση) 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 

 
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 εταιρεία «……………………………………………………………………………..» 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 

 
 



 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 
παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

     
     
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι: 
Τα προσφερόμενα είδη καθαρισμού καλύπτουν πλήρως τις αιτούμενες προδιαγραφές - απαιτήσεις  του 
Παραρτήματος Α’ της υπ΄ αριθ. 8045/1/507-γ από 16-04-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
της Δ.Α. Κέρκυρας . 
 

                                                                                                             Ημερομηνία: …………………….       
 

                                                                                                                 Ο – Η Δηλ. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                               (Υπογραφή) 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα 

 
 
 
 

 
 
 



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: 

Η εταιρεία «………………………………………………………………….……..» καταβάλει εισφορές κύριας και επικουρικής 
ασφάλειας στους εξής  ασφαλιστικούς φορείς: 
1. 
2. 
3. 

 
  

                                                                                                             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 

 
 
 


