
Σελίδα 1 από 10 
 

 

                        
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Γ.Δ.Υ.&Ε./ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ [Α.Μ.Υ. : 7111] 
Ιουλίας Ανδρεάδη 01 - Τ.Κ.49100 ΚΕΡΚΥΡΑ  
Αρμόδιος: Αρχιφύλακας ΤΖΙΜΑΣ Κωνσταντίνος 
Τηλ. 2661029134-6  p.o.l.:6610153 
Email: adkerkyras.diax@astynomia.gr  
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 8045/1/676-γ’   
 

 
 
 
 
 

    Κέρκυρα, 10 Απριλίου 2021 
 
 
 
 
 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

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

παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εκατό (100) ψυκτικών συγκροτημάτων - 
κλιματιστικών μηχανημάτων,  προς  κάλυψη αναγκών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Κέρκυρας, για το έτος 2021 . 

 
Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας κατόπιν της υπ’ αρίθμ. 8045/22/35890-1 από 07-04-2021 

Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης της Δ.Δ.Δ./Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. με Α.Δ.Α.: Δ6Φ7746ΜΤΛΒ-ΦΜΛ και Α.Δ.Α.Μ.: 
21REQ008418029  , με την οποία εγκρίθηκε χρηματικό ποσό των τριών χιλιάδων Ευρώ (3.000,00€),  
για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εκατό (100) ψυκτικών συγκροτημάτων - 
κλιματιστικών μηχανημάτων προς κάλυψη αναγκών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, 
για το έτος 2021 ήτοι : 

 97 Διαιρούμενες κλιματιστικές μονάδες τοίχου (9000btu, 12000btu, 18000btu) 
 2 Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες - πολυδιαιρούμενα συστήματα με εσωτερική 

μονάδα κλιματισμού κασέτα ψευδοροφής (60000btu με 3 κασέτες και 70000btu με 4 
κασέτες) και  

 1 κλιματιστικό δαπέδου  - τύπου ντουλάπα (24000btu), 
 όπως εμφαίνονται και στον κάτωθι πίνακα: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α’  

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΑΧ/ΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ή 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

Διαιρούμενες 
κλιματιστικές 

μονάδες τοίχου 

Κεντρικές 
κλιματιστικές 

μονάδες 
(πολυδιαιρούμενα 

συστήματα) 

Δαπέδου - 
Τύπου 

ντουλάπα 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

Οδός: Ιουλίας 
Ανδρεάδη 01 – 

Κέρκυρα 
76 2 - 

Α.Τ.ΑΧΧΙΛΕΙΩΝ Μπενίτσες 
Κέρκυρας 4 - - 

Α.Τ.ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ  Λευκίμμη 
Κέρκυρας 3 - 1 

Α.Τ.ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ  Παλαιοκαστρίτσα 
Κέρκυρας 5 - - 

Α.Τ. ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  Καρουσάδες 
Κέρκυρας 5 - - 

Τ.Σ.Φ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ύψος Κέρκυρας 4   

 ΣΥΝΟΛΟ 97 2 1 



Σελίδα 2 από 10 
 

 
 προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν έως την 19/04/2021, ημέρα Δευτέρα 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 συμμετέχοντες  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. 8045/1/676-γ  από 10-04-
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 άρθρου 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. 8045/1/676-γ  από 10-04-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δ.Α. Κέρκυρας ». 
  Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές - απαιτήσεις της 
παρούσας Πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
δ) 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). 
 
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 19-04-2021 , ημέρα Δευτέρα 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. 
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Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

Η συντήρηση θα πραγματοποιηθεί μία (1) φορά για το έτος 2021, στα κλιματιστικά  
μηχανήματα [Διαιρούμενες κλιματιστικές μονάδες τοίχου, Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες 
(πολυδιαιρούμενα συστήματα με εσωτερική μονάδα κλιματισμού κασέτα ψευδοροφής)  και  
κλιματιστικό δαπέδου  - τύπου ντουλάπα], όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ 
Α’ . 

Στη συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων περιλαμβάνονται όλα τα αναλώσιμα που 
απαιτούνται, όπως ψυκτικό μέσο, λιπαντικά, ιμάντες, ενδεικτικές λυχνίες, χημικά καθαρισμών κλπ. 
Οποιαδήποτε επισκευή θα πρέπει να βεβαιώνεται από τον ανάδοχο και από την αρμόδια επιτροπή της  
Δ.Α.Κέρκυρας. Η συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων δεν περιλαμβάνει ανταλλακτικά ή μέρη 
μηχανημάτων. Η προμήθεια και αντικατάσταση αυτών, όπου και όταν απαιτείται, θα εκτελείται από 
τον ανάδοχο μόνο κατόπιν εντολής της αρμόδιας επιτροπής της Δ.Α.Κέρκυρας και θα επιβαρύνει την 
Δ.Α.Κέρκυρας, εκτός αν αναφέρεται ρητά στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές.  

Ο συντηρητής υποχρεούται να διαθέσει χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, κάθε αναλώσιμο υλικό 
που απαιτείται για τη συνήθη συντήρηση, την καλή λειτουργία και μικροεπισκευές των συντηρούμενων 
εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένου και των χειριστηρίων (remote controls) – ασύρματα και 
ενσύρματα,  Χειριστήριο που είναι φθαρμένο ή χρήζει αντικατάστασης θα γίνει εκ νέου προμήθεια 
αυτού μετά από έκθεση του αναδόχου. Τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης των εγκαταστάσεων 
κλιματισμού, είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ως εξής: λιπαντικά, ψυκτικά, ρευστά (λάδια) για 
συμπληρώσεις μικροαπωλειών από διαφυγές. Η αλλαγή των ιμάντων και των φίλτρων που θα 
αλλαχτούν σε όλες τις ΚΚΜ (1 φορά ετησίως) είναι στις υποχρεώσεις του αναδόχου. Ο ανάδοχος θα 
αναλάβει την συντήρηση των μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α’.  

Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του έξοδα που 
σχετίζονται με μικροϋλικά όπως σωλήνες σύνδεσης (ζεύγη) μέχρι 3m, συνδέσεις, καλώδια ηλεκτρικού 
ρεύματος και πλήρωση με ψυκτικό μέσο σε περίπτωση που έχει διαφύγει από το κλιματιστικό 
μηχάνημα, ώστε τα κλιματιστικά να λειτουργούν κανονικά. 

 
Στους παρακάτω πίνακες Ι,ΙΙ και ΙΙΙ εμφαίνονται οι ελάχιστες απαιτούμενες εργασίες 

συντήρησης ανά κατηγορία κλιματιστικών μηχανημάτων. Πέραν των αναγραφόμενων εργασιών ο 
ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη αναγκαία εργασία κρίνεται απαραίτητη για την 
καλή λειτουργία των μηχανημάτων.   
 

I. Συντήρηση διαιρούμενης κλιματιστικής μονάδας τοίχου 

1 Απομόνωση της μονάδας από το ηλεκτρικό ρεύμα. 

2 
Αποσυναρμολόγηση της μονάδας (εσωτερικής και εξωτερικής άνοιγμα  

καλλυμάτων) έλεγχος των εξαρτημάτων, των ηλεκτρικών κυκλωμάτων ισχύος και 
αυτοματισμού και του ψυκτικού κυκλώματος. 

3 Αφαίρεση των φίλτρων της εσωτερικής μονάδας, καθαρισμός (πλύσιμο) αυτών και 
επανατοποθέτηση των φίλτρων στη μονάδα. 

4 

Χημικός καθαρισμός των πτερυγίων από αλουμίνιο των χαλκοσωλήνων του 
στοιχείου του συμπυκνωτή και του εξατμιστή από τις διάφορες ουσίες (λάσπη, σκόνη, 
κάπνα κ.λ.π) που έχουν συσσωρευθεί στα διάκενα των ανωτέρω πτερυγίων με αέρα και 
νερό υπό πίεση για να καταστεί δυνατή η απόφραξη των διακένων 

 
 

II. Συντήρηση, καθαρισμός και έλεγχος λειτουργίας της εξωτερικής μονάδας 
σε πολυδιαιρούμενο σύστημα κλιματισμού 

1 
Διακοπή ηλεκτρικής ισχύος από τον πίνακα τροφοδοσίας του μηχανήματος και 

αποσύνδεση (ξεβίδωμα κοχλιών) και αφαίρεση από τη μονάδα των μεταλλικών 
καλυμμάτων αυτής. 

2 
Προμήθεια νάιλον και κάλυψη των ηλεκτροκινητήρων των ανεμιστήρων 
(ή του ανεμιστήρα) του συμπυκνωτή για την προστασία αυτών (ή αυτού) από το 

νερό ή το χημικό υγρό καθαρισμού. 
3 Καθαρισμός των πτερυγίων αλουμίνιου και των χαλκοσωλήνων των στοιχείων των 
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συμπυκνωτών εσωτερικά και εξωτερικά από τις διάφορες ουσίες (λάσπη, σκόνη, κάπνα, 
κ.λ.π), που έχουν συσσωρευτεί στα διάκενα των ανωτέρω πτερυγίων με διάλειμμα 
χημικού υγρού το οποίο παραμένει για 20 λεπτά τουλάχιστον ανάλογα με την κατάσταση 
του στοιχείου, μετέπειτα καθαρισμός με χρήση νερού και αέρα υπό πίεση μέσω πιεστικού 
μηχανήματος για να καταστεί δυνατή η απόφραξη των διακένων του στοιχείου του 
συμπυκνωτή – εξατμιστή. 

4 Μηχανικός καθαρισμός των φτερωτών των ανεμιστήρων με αέρα υπό πίεση ή 
απόξεση αν απαιτείται. 

5 
Έλεγχος ηλεκτρικών κυκλωμάτων και συσφίξεις επαφών στους ακροδέκτες των 

καλωδίων ισχύος και αυτοματισμού της μονάδας. Αμπερομετρήσεις συμπιεστών και 
έλεγχοι λειτουργίας των οργάνων ασφαλείας και λειτουργίας του ψύκτη 

6 
Έλεγχος ψυκτικών κυκλωμάτων για πιθανή απώλεια ψυκτικού υγρού, με ιδιαίτερα 

προσοχή στα λυόμενα μέρη αυτών (ρακόρ, τάπες, μανόμετρα κτλ.) με χρήση 
ηλεκτρονικών ανιχνευτών, διάλυμα αφρού κτλ. 

7 
Καθαρισμός του εσωτερικού χώρου του μηχανήματος και της λεκάνης 

συγκεντρώσεως των συμπυκνωμάτων, ξεβούλωμα των οπών αποχέτευσης μέσα από τον 
βάση του μηχανήματος και απόπλυση με την χρήση πιεστικού  

8 

Δοκιμή μηχανήματος, παρακολούθηση πιέσεων λειτουργίας ψυκτικού κυκλώματος, 
μετρήσεις θερμοκρασιών βασικών στοιχείων μηχανής (κεφαλές συμπιεστών, γραμμής 
ψυκτικού υγρού, εξατμιστή, συμπυκνωτή κτλ.) αναμονή για ολοκλήρωση τουλάχιστον 1 
κύκλου λειτουργίας από το σύστημα ελέγχου του μηχανήματος. 

 
Συντήρηση, έλεγχος, καθαρισμός και δοκιμή λειτουργίας εσωτερικής 

μονάδας σε πολυδιαιρούμενο σύστημα κλιματισμού 
 

1 Αποσύνδεση της μονάδας από το ηλεκτρικό ρεύμα 

2 
Χημικός καθαρισμός εσωτερικής μονάδας  κασέτα οροφής  με την βοήθεια χημικού 

υγρού καθαρισμού υπό χαμηλή πίεση και απόπλυση του στοιχείου με καθαρό νερό μετά 
το πέρας 20 τουλάχιστον λεπτών. 

3 Καθαρισμός φτερωτών ανεμιστήρων μονάδος με την βοήθεια αέρα υπό υψηλή 
πίεση και μηχανικό καθαρισμό με απόξεση εάν απαιτείται  

4 Καθαρισμός φίλτρων αέρος με χημικό υγρό και επανατοποθέτηση αυτών επί της 
μονάδας.  

5 Εκκίνηση μηχανήματος έλεγχος απόδοσης, μετρήσεις θερμοκρασιών λειτουργίας, 
έλεγχος ορθής λειτουργίας αυτοματισμών._ 

 

III. Συντήρηση κλιματιστικής μονάδας δαπέδου , τύπου ντουλάπα 

1 Απομόνωση της μονάδας από το ηλεκτρικό ρεύμα. 

2 
Αποσυναρμολόγηση της μονάδας (εσωτερικής και εξωτερικής άνοιγμα  

καλλυμάτων) έλεγχος των εξαρτημάτων, των ηλεκτρικών κυκλωμάτων ισχύος και 
αυτοματισμού και του ψυκτικού κυκλώματος. 

3 Αφαίρεση των φίλτρων της εσωτερικής μονάδας, καθαρισμός (πλύσιμο) αυτών και 
επανατοποθέτηση των φίλτρων στη μονάδα. 

4 

Χημικός καθαρισμός των πτερυγίων από αλουμίνιο των χαλκοσωλήνων του 
στοιχείου του συμπυκνωτή και του εξατμιστή από τις διάφορες ουσίες (λάσπη, σκόνη, 
κάπνα κ.λ.π) που έχουν συσσωρευθεί στα διάκενα των ανωτέρω πτερυγίων με αέρα και 
νερό υπό πίεση για να καταστεί δυνατή η απόφραξη των διακένων 

 
 Στο τέλος της συντήρησης, ο ανάδοχος θα παραδίδει κατάσταση στην οποία θα περιγράφει 

λεπτομερώς την κατάσταση και την πορεία λειτουργίας των κλιματιστικών μηχανημάτων, τους λόγους 
που προέκυψαν προβλήματα καθώς και προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία και ελαχιστοποίηση 
των προβλημάτων. 
 
Δ.ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία απευθείας ανάθεσης  
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή 
υπηρεσιών, ήτοι απαιτείται να διαθέτουν πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας και πιστοποιητικά 
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διαχείρισης ασφάλειας και υγείας στην εργασία, πιστοποιητικά CE. σε ισχύ ISO 9001:2008 με 
αντικείμενο την επισκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ISO 4001:2004 
(πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης) με αντικείμενο σχετικό με την επισκευή και συντήρηση 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και ISO 18001:2008 (πρότυπο για την υγεία και ασφάλεια στην 
εργασία). Επίσης πρέπει να διαθέτουν έγκριση/ άδεια  ΕΟΦ όπου εκδίδεται, η Υπεύθυνη Δήλωση, όπου 
απαιτείται για τα χημικά και απολυμαντικά. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται 
στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα 
XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε 
κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη 
ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Επιμελητήριο. 
 
Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Ο παραλαβή-αξιολόγηση προσφορών θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή, η οποία μετά το πέρας 
της προθεσμίας υποβολής προσφορών (10:00 ώρα της 19-04-2021)  θα διενεργήσει το άνοιγμα των 
προσφορών. Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά δύνανται να 
παρευρίσκονται στη διαδικασία του ανοίγματος των προσφορών. Κατά την ημέρα αυτή και μόνον αυτή, 
μπορούν εφόσον το επιθυμούν να λάβουν γνώση για τα έγγραφα συμμετοχής των συμμετεχόντων. 
 
2. Η τριμελής επιτροπή θα προχωρήσει στη διαδικασία του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και στη  συνέχεια θα αξιολογήσει τις οικονομικές προσφορές των εταιρειών οι οποίες πληρούν τους 
όρους της παρούσας και η απευθείας ανάθεση θα γίνει κατόπιν πρότασης επιτροπής με σχετική 
απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, στον υποψήφιο με τη χαμηλότερη 
προσφερόμενη τιμή. 
 
3. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει ως 31-12-2021 και θα υπογραφεί από τον Διευθυντή της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας  και τον Πάροχο. 
 
4. ΠΛΗΡΩΜΗ : Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει στο μειοδότη συνολικά ή τμηματικά , σε βάρος της 
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 1047-201-1600200 “Διεύθυνση Αστυνομίας 
Κέρκυρας”, οικονομικού έτους 2021, στον Α.Λ.Ε.: 2420389001 (CPV:50730000-1) και ύστερα από την 
παραλαβή των εργασιών επισκευής - συντήρησης, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν καλώς  και αφού 
προσκομισθούν από τον προμηθευτή το Τιμολόγιο και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από την 
από την Διεύθυνση Ελέγχου Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού με τακτικό χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί, μετά από έλεγχο, 
στο όνομα του δικαιούχου και δια της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. 
 
5. 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 
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, γ) 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 
 
6. 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. 
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  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. 

 
 Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινίσεις,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στην Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας (Ιουλίας Ανδρεάδη 01, 2ος όροφος) , στα τηλέφωνα: 
2661029134-6 και στο email: adkerkyras.diax@astynomia.gr ,  ώρες γραφείου.   
 
 
 
 Ο 

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ 
Ματθαίος ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 

Αστυνομικός Διευθυντής 
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  (Ανήκει στην υπ’ αριθ.  8045/1/676-γ 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 

(όπως περιγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α’ της υπ’αρίθμ. 8045/1/676-γ από 10-04-
2021 Πρόσκληση της Δ.Α. Κέρκυρας ) 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  
( ΠΡΟ Φ.Π.Α. 24%) 

1 
Εργασίες συντήρησης – επισκευής 97 Διαιρούμενες κλιματιστικές 
μονάδες τοίχου (9000btu, 12000btu, 18000btu),  υπηρεσιών της Δ.Α. 
Κέρκυρας 

 

2 
Εργασίες συντήρησης – επισκευής 2 Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες - 
πολυδιαιρούμενα συστήματα με εσωτερική μονάδα κλιματισμού κασέτα 
ψευδοροφής (60000btu με 3 κασέτες και 70000btu με 4 κασέτες)  

 

3 Εργασίες συντήρησης – επισκευής 1 κλιματιστικό δαπέδου  - τύπου 
ντουλάπα (24000btu)   

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ:  

  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 
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  (Ανήκει στην υπ’ αριθ.  8045/1/676-γ 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. 8045/1/676-γ  από 10-04-2021 
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 9 από 10 
 

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. 
8045/1/676-γ  από 10-04-2021 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 
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