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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID - 19

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Αντικείμενο της παρούσας οικονομικής μελέτης είναι η κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών
του Δήμου Καλαμάτας (προσωπικό) σε προμήθεια υλικού για την αντιμετώπιση του COVID-19:
α) μάσκα υφασμάτινη προστασίας, β) γάντια μίας χρήσης, γ)ποδονάρια μιας χρήσης.
Συγκεκριμένα προβλέπεται, ο Δήμος Καλαμάτας να συνεργαστεί με οικονομικούς φορείς, για
την προμήθεια υφασμάτινων μασκών, γαντιών μιας χρήσης και ποδονάρια μιας χρήσης, για την
προστασία - αντιμετώπιση από τον COVID -19 .
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 8.554,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6%
και θα βαρύνει τον κατωτέρω γενικό κωδικό του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020
με τίτλο «προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας», K.A.Ε. 10.6635.
Οι οικονομικοί φορείς έχουν το δικαίωμα να δώσουν προσφορά και για μέρος της ποσότητας του κάθε
είδους και η κατακύρωση θα πραγματοποιηθεί με την χαμηλότερη τιμή.
Το σύνολο της προμήθειας, όπως περιγράφονται χρηματοδοτούνται από το Δήμο Καλαμάτας
(χρηματοδότηση COVID).
Η εκτέλεση της εργασίας θα διέπεται από τις διατάξεις:
1. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).
3. Του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
45/Α/09-03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λ.π.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
7.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006/Α’114 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα
της παρ 9εδ.β του άρθρου 209
8. ΚΥΑ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50176 - ΦΕΚ 3330/08-08-2020.
Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.

9. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 1-5-2020 - ΦΕΚ 90/Α/1-5-2020.

Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.
10.Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και οι λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα τεύχη της παρούσας και
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος , Διάταγμα, Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κ.λ.π), που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση της Προμήθειας της παρούσας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
11.Τα ως άνω αναφερόμενα εφαρμόζονται όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID - 19

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α
1

2
3

ΕΙΔΟΣ
ΜΑΣΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ COVID 19
ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
COVID 19
ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ COVID 19

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

2.000

4.000,00€

ΤΕΜΑΧΙΟ

50.000

4.000,00€

ΤΕΜΑΧΙΟ

1.000

70,00€
8.070,00€
484,20€
8.554,20€

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 6%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID - 19

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ
Μάσκα
προσώπου,
υφασμάτινη,
υποαλλεργική, με πιέτες και λάστιχο
ανθεκτικό και απαλό για την άνετη
εφαρμογή, πολλαπλών χρήσεων, από 100%
καλής ποιότητας βαμβακερό ύφασμα δυο
στρωμάτων, πυκνή ύφανση >180TC. Να
μπορεί να πλυθεί στο χέρι με καυτό νερό ή
στο πλυντήριο ξανά και ξανά και να
σιδερωθεί άφοβα (δυνατότητα πλυσίματος
έως τους 90C). Να έχει φτιαχτεί από διπλό
ενισχυμένο ύφασμα αναπνέον. Να είναι με
τέτοιο τρόπο σχεδιασμένη, ώστε φορώντας
την να αποτρέπει όσο είναι δυνατόν τα
μικρόβια που κυκλοφορούν στον χώρο από
το να εισχωρήσουν στο στόμα ή στη μύτη και
εν γένει να συγκρατεί όσο το δυνατόν
περισσότερη
επιβάρυνση
από
την
ατμόσφαιρα του χώρου.
Χρώμα μάσκας: διαφόρων χρωματισμών.
Το λογότυπο του Δήμου Καλαμάτας
αποτυπωμένο στην δεξιά πλευρά της μάσκας.

1

2

Γάντια ελαστικά LATEX, μιας χρήσης με
πούδρα. Πεδίο χρήσης, αντιμετώπιση
χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών.
Κατασκευή από LATEX αντοχής, εξωτερική
επιφάνεια ελαφρώς σαγρέ. Συσκευασία σε
κουτί των 100
τεμαχίων. Σήμανση CE
Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος
κατασκευής Εικονόσημο προστασίας από
χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. Το
μέγεθος των γαντιών large medium small,
κατ΄ επιλογή του φορέα.

CPV

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

18130000-9

ΤΕΜΑΧΙΟ

2.000

18130000-9

ΤΕΜΑΧΙΟ

50.000

3

Ποδονάρια μιας χρήσης : Να είναι από
ανθεκτικό πλαστικό με λάστιχο περιμετρικά
Να έχουν ικανοποιητικό μέγεθος (ένα
νούμερο, μεγάλο). Συσκευασία σε κουτί των
100 τεμαχίων. Να καλύπτουν τις απαιτήσεις
του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 13795 και να
φέρει σήμανση CE).
ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

18130000-9

ΤΕΜΑΧΙΟ

1α

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

1.000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID - 19

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1:
Αντικείμενο συγγραφής
Η παρούσα συγγραφή αφορά την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας
(προσωπικό) σε προμήθεια υλικού: υφασμάτινες μάσκες, γάντια μιας χρήσης και ποδονάρια, για την
προστασία - αντιμετώπιση του COVID -19.
Άρθρο 2:
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Προσφορά του αναδόχου.
Τεχνική προσφορά, με τα χαρακτηριστικά της προμήθειας.
Υπεύθυνη Δήλωση, ότι τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, είναι απολύτως σύμφωνα με
τις απαιτούμενες προδιαγραφές.
Υπεύθυνη δήλωση, ότι αποδέχεται τους όρους της Μελέτης.
Άρθρο 3:
Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι :
Τεχνική έκθεση
Ενδεικτικός προϋπολογισμός
Τεχνικές προδιαγραφές
Συγγραφή υποχρεώσεων
Τιμολόγιο – προϋπολογισμός προσφοράς
Η σύμβαση
Άρθρο 4:
Σύμβαση
Η σύμβαση ισχύει από την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΣ ως και της 31/12/2020. Η σύμβαση δύναται να
λήξει νωρίτερα εφόσον έχουν εξαντληθεί οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών.
Ο Δήμος μπορεί να μην απορροφήσει όλη την ποσότητα των ειδών που αναφέρεται στον
προϋπολογισμό μελέτης χωρίς καμία επιπλέον αποζημίωση του αναδόχου.
Άρθρο 5:
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμβάσης
Δεν ορίζεται εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 72
παρ. 1α του Ν.4412/2016.
Άρθρο 6:
Παραλαβή
Η παραγγελία των ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, καθώς και η επιλογή των
χρωμάτων των μασκών.
Για την σωστή αποτύπωση του λογοτύπου στην μάσκα ο ανάδοχος έρχεται σε άμεση συνεννόηση με
το Δήμο.
Τα είδη θα παραδίδονται άμεσα και το χρονικό
διάστημα από την παραγγελία (δύναται να
πραγματοποιείται και τηλεφωνικά) έως την παράδοση που δεν θα ξεπερνά τις 15 ημέρες.
Τα είδη θα παραλαμβάνονται από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του
Δήμου.
Άρθρο 7:
Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία ,αλλά παραμένουν
σταθερές.

Άρθρο 8:
Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που
θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της ανάθεσης, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο.
Άρθρο 9:
Αθέτηση όρων συμφωνίας
Η από μέρους του προσφέροντος αθέτηση των όρων της παρούσης και της υπογραφείσας
σύμβασης ή μη πλήρους συμμόρφωσης του προς τους όρους αυτών, παρέχει στο Δήμο το
δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο της προμήθειας.
Άρθρο 10:
Επίλυση διαφορών-ποινικές ρήτρες
Τυχόν διαφορές μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
άρθρα 203 και 205 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 11:
Πληρωμή
Ο λογαριασμός εκδίδεται βάσει των πρωτοκόλλων της παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια
επιτροπή Δήμου.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφόσον η επιτροπή παραλαβής, δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα
ως προς την ποιότητα και ποσότητα των ειδών.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID - 19

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Α/Α
1
2
3

ΕΙΔΟΣ
ΜΑΣΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ COVID 19
ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ
ΠΟΥΔΡΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ COVID
19
ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ COVID 19

ΜΕΛΕΤΗΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΑΞΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

2.000

2,00 €

4.000,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ

50.000

0,08 €

4.000,00 €

ΤΕΜΑΧΙΟ

1.000

0,07 €

70,00 €

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 6%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8.070,00 €
484,20 €
8.554,20 €

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID - 19

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Α/Α
1
2
3

ΕΙΔΟΣ
ΜΑΣΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ COVID 19
ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ
ΠΟΥΔΡΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ COVID
19
ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ COVID 19

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μ.Μ.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΕΜΑΧΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 6%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ποσό με Φ.Π.Α. αριθμητικώς………………………………………………
Ποσό με Φ.Π.Α. ολογράφως
……………………………………………………………………………………………………..

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Υπογραφή - σφραγίδα

ΑΞΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(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:
Τόπος Κατοικίας:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

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:
αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της μελέτης με αρ. … …/2020 του Δήμου Καλαμάτας

(4)
Ηµεροµηνία:

……….20……
Ο – Η ∆ηλ.

(Υ̟ογραφή)

(1) Αναγράφεται α̟ό τον ενδιαφερόµενο ̟ολίτη ή Αρχή ή η Υ̟ηρεσία του δηµόσιου τοµέα, ̟ου α̟ευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Ό̟οιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή α̟οκρύ̟τει τα αληθινά µε έγγραφη υ̟εύθυνη δήλωση του άρθρου 8
τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υ̟αίτιος αυτών των ̟ράξεων σκό̟ευε να ̟ροσ̟ορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον
̟εριουσιακό όφελος βλά̟τοντας τρίτον ή σκό̟ευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.
(4) Σε ̟ερί̟τωση ανε̟άρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην ̟ίσω όψη της και υ̟ογράφεται α̟ό τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
(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:
Τόπος Κατοικίας:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

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 χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, είναι απολύτως σύμφωνα με τις απαιτούμενες
προδιαγραφές

(4)
Ηµεροµηνία:

……….20……
Ο – Η ∆ηλ.

(Υ̟ογραφή)

(1) Αναγράφεται α̟ό τον ενδιαφερόµενο ̟ολίτη ή Αρχή ή η Υ̟ηρεσία του δηµόσιου τοµέα, ̟ου α̟ευθύνεται
η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Ό̟οιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή α̟οκρύ̟τει τα αληθινά µε έγγραφη
υ̟εύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υ̟αίτιος αυτών των
̟ράξεων σκό̟ευε να ̟ροσ̟ορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον ̟εριουσιακό όφελος βλά̟τοντας τρίτον ή σκό̟ευε να
βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.
(4) Σε ̟ερί̟τωση ανε̟άρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην ̟ίσω όψη της και υ̟ογράφεται α̟ό τον
δηλούντα ή την δηλούσα.

