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       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Θεσ/νίκη  21-07-2021 
                 ΥΠ. Ε.&.Κ.Υ.                   
                                                                                                                        Αρ. Πρωτ.  5370 
ΚΕΝΤΡΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                             
          - ΝΠΔΔ -  ΑΦΜ997288259                                                                   
Ταχ. Δ/νση.  Παπαρρηγοπούλου 7                                                           ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο  

          54630       Θεσ/νικη                                                        

                                                                                                      
Πληροφορίες:  Λαδάς Σωκράτης                                                              ΑΔΑ: 
Τηλ. 2313.022634-632-631 εσ. 127                                                      ΑΔΑΜ: 
Fax.  2313000703 
e-mail: Promithies.kkpkm@n3.syzefxis.gov.gr  
              s.ladas@kkpkm.gr  
 
                                                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 41η 
                                 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  
                                                   (αρ. 50 και αρ.53 του Ν.4782/2021) 
                                                                   ( CPV 50750000-7) 

Επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΠΚΜ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 7 

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 54630 

Τηλέφωνο 2313022631  

Φαξ 2313000703 

MAIL promithies.kkpkm@n3.syzefxis.gov.gr 
 

Διαδικασία Ανάθεσης Υπηρεσιών Απευθείας” Ανάθεση 
Τύπος Προμήθειας: ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

Τίτλος Προμήθειας: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  

Συνολική  Προϋπολογιζόμενη  δαπάνη  
(Π.Υ.) σε ευρώ (€),χωρίς ΦΠΑ: 

10.500€ +Φ.Π.Α 

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή 
(=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά βάσει τιμής για το 
σύνολο της προμήθειας  

Καταληκτική Προθεσμίας  
κατάθεσης  των προσφορών: 

29.07.2022/ ΩΡΑ 11Π.Μ 

Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί 
τεχνικών θεμάτων 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΤΗΛ:6972813104 
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                   Έχοντας υπόψη  Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας-ΠΚΜ την απόφαση του  ΔΣ -30 
η/20.07.2022 διενεργεί πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο , για απευθείας ανάθεση , της 
εκτέλεσης των εργασιών ετήσιας συντήρησης των ανελκυστήρων των παραρτημάτων του κέντρου 
(2022-2023) , σας καλεί να υποβάλετε προσφορά εγγράφως στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας,  
μέχρι 29.07.2022. 
                   Επίσης σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση Ανάθεσης –Έγκρισης Δαπάνης άνω των 
2.500,00€ +ΦΠΑ  σύμφωνα με τον Ν.4412/16 Θα απαιτηθεί να μας προσκομίσετε τα κάτωθι 
απαραίτητα δικαιολογητικά:  

 Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και 
μεταβίβασης 

 Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ για το προσωπικό και για την ατομική 
επιχείρηση και την προσωπική του ασφαλιστική ενημερότητα για 
συμμετοχή σε διαγωνισμό. 

 Υ.Δ. Μητρώου και για εταιρία του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου 
καθώς και των μελών του ΔΣ.(ΠΑΡ.1) 

 Πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ που έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 
30 ημερών από την ημέρα υποβολής του.  

 Υ.Δ αποδοχής των όρων της πρόσκλησης και των τεχνικών προδιαγραφών 
 Να προσκομίσει φωτοτυπία την άδεια λειτουργίας συντήρησης 

ανελκυστήρων. 
.   (ΠΑΡ.1).  
        
Ακολουθεί κατάλογος των υπό προμήθεια ειδών η των υπηρεσιών/εργασιών   : 

 

Α )  Ακολουθεί κατάλογος των εργασιών & προϋπολογισμού : Η συντήρηση των ανελκυστήρων 

είναι υποχρεωτική και θα εκτελείται, σύμφωνα με όσα περιγράφονται και αναφέρονται στις 

διατάξεις του οικ. 28425/1245-ΦΕΚ 2604Β΄/22-12-2008, στις διατάξεις του Ν.4412/2016, στις 

διατάξεις του ΦΕΚ 1797/21-12-05 τ.Β΄ (άρθρο 4) υπουργικής απόφασης και ΦΕΚ 664/9-9-88, 

Τεύχος Β΄, αρ. 18173 (παράρτημα ΙΙ-πατ.16.3 και παράρτημα ΙV- άρθρ. 10) υπουργικής απόφασης 

περί εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων. Ο αριθμός των συντηρήσεων 

δεν θα είναι μικρότερος από δύο ανά μήνα. 

Ο ανάδοχος οφείλει: 

1. Να εκτελεί την συντήρηση των ανελκυστήρων των επισυναπτόμενων πινάκων από εξειδικευμένο 

προσωπικό υπό τον άμεσο έλεγχό του και με ευθύνη του και με ιδιαίτερη βαρύτητα στα παρακάτω: 

 έλεγχο τοιχωμάτων και φρέατος οροφής και πυθμένα  

 ισοζυγισμό κατευθυντήριων ράβδων 

 έλεγχο ευκάμπτου καλωδίων και κυτίου συνδέσεως 

 έλεγχο διακοπτών ασφαλείας φρέατος 

 έλεγχο συσκευής αρπάγης 

 έλεγχο διακοπτών τέρματος και κινητού δαπέδου 
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 έλεγχο σημείων προσδέσεως συρματόσχοινων 

 έλεγχο κατάστασης συρματόσχοινου και ολίσθησης 

 λίπανση κινουμένων εξαρτημάτων 

 έλεγχο φερμουίτ πέδης και πέδιλων ευθυντηρίων ράβδων 

 ωρομέτρηση κυκλωμάτων για τυχόν διαρροή 

 έλεγχο ηλεκτρικών επαφών και ηλεκτρονόμου διαφυγής 

 ασφάλεια- φωτισμός 

 τελικό έλεγχο ομαλής λειτουργίας 

3. Ο ανάδοχος θα συμπληρώνει το αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης επιμελώς και θα το υπογράφει 

αυτοπροσώπως. Το βιβλίο συντήρησης θα παραμένει στο μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα ή στα γραφεία 

της Τεχνικής Υπηρεσίας του ιδρύματος. 

4. Η σύμβαση καλύπτει την αξία των υλικών καθαρισμού, λάδι, πετρέλαιο κλπ καθώς και την αποστολή 

τεχνίτη σε περίπτωση βλάβης σε διάστημα 12 ωρών από την κλήση. 

Η σύμβαση δεν καλύπτει τυχόν ανταλλακτικά ή εξαρτήματα που αντικαθίστανται λόγω φυσιολογικής 

φθοράς ή κακής χρήσης, τα οποία, κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία, θα αντικαθίστανται από 

το συντηρητή, το δε κόστος τους θα χρεώνεται στο Κέντρο, αλλά όχι η αντίστοιχη παροχή υπηρεσίας, η 

οποία θα καλύπτεται από το συμβόλαιο συντήρησης. Σε περίπτωση εξειδικευμένης εργασίας προς 

αντικατάσταση εξαρτημάτων της παραγράφου αυτής ή εργασίας που απαιτεί αρκετό χρόνο, πάντα σε 

συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία και μετά την έγκριση της Προέδρου του Κέντρου, είναι δυνατόν να 

αποφασιστεί και η χρέωση της εργασίας ως παροχή υπηρεσίας. 

Α. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  ΠΑΡ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ    

 

Α/
Α ΚΤΙΡΙΟ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΟΣ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΑΣΕΙΣ 
ΔΥΝΑΜ. 

ΑΝΥΨΩΣΗ
Σ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σ 

1 Κτίριο Ε1 Επ/κής στέγης 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 3 8 ατόμων 2/μήνα 

2 Κτίριο Ζ1 
Επ/κής στέγης 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 3 12 ατόμων 2/μήνα 

3 Κτίριο Δ1,  13-49 Επ/κής στέγης 
ΗΛΕΚ/ΚΙΝΗΤΟΣ 3 12 ατόμων 2/μήνα 

4 Αν/ρας  Κτιρίου-
Δαβάκη 8 

Κατοικίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 7 8 ατόμων 2/μήνα 

5 Αν/ρας φαγητών 
Μαγειρεία 

Φορτίων 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 2 Φορτίων 2/μήνα 

6 Κτίριο Β1 Προσώπων 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 2 12 ατόμων 2/μήνα 
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7 Κτίριο Β2 Προσώπων 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 2 8 ατόμων 2/μήνα 

 
ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 

 

1 Οίκος Ευγηρίας Κιλκίς Επ/κής στέγης 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 2 5 ατόμων 2/μήνα 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

Α/
Α ΚΤΙΡΙΟ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΟΣ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΑΣΕΙΣ 
ΔΥΝΑΜ. 

ΑΝΥΨΩΣΗ
Σ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σ 
1 Κεντρικό ΗΛΕΚ/ΚΙΝΗΤΟΣ 5 12 ατόμων 2/μήνα 
2 Κεντρικό ΗΛΕΚ/ΚΙΝΗΤΟΣ 5 4 ατόμων 2/μήνα 
3 Οικίσκων ΗΛΕΚ/ΚΙΝΗΤΟΣ 3 8 ατόμων 2/μήνα 
4 Οικίσκων ΗΛΕΚ/ΚΙΝΗΤΟΣ 3 8 ατόμων 2/μήνα 

 

Β  
ΠΑΡ. Α ΑΑ με Α ΣΕΡΡΩΝ & ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 

 

Α/
Α ΚΤΙΡΙΟ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΟΣ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΑΣΕΙΣ 
ΔΥΝΑΜ. 

ΑΝΥΨΩΣΗ
Σ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σ 

1 ΣΕΡΡΕΣ ΗΛΕΚ/ΚΙΝΗΤΟΣ 2 6 ατόμων 2/μήνα 

2 ΣΕΡΡΕΣ ΗΛΕΚ/ΚΙΝΗΤΟΣ 2 6 ατόμων 2/μήνα 

3 ΣΕΡΡΕΣ ΗΛΕΚ/ΚΙΝΗΤΟΣ 4 6 ατόμων 2/μήνα 

4 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΗΛΕΚ/ΚΙΝΗΤΟΣ 2 6 ατόμων 2/μήνα 

5 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 2 20 ατόμων 2/μήνα 

Με την έναρξη της περιόδου μίσθωσης της σύμβασης, ο ανάδοχος θα ασφαλίσει τον συντηρούμενο 

ανελκυστήρα (συμπεριλαμβάνεται στην μηνιαία τιμή συντήρησηςκατ΄ ελάχιστο ) για τα παρακάτω: 

1) Αστική ευθύνη ανελκυστήρων 400.000,00€ 

2) Σωματικές βλάβες κατ άτομο και κατ ατύχημα μέχρι 200.000,00€ 

3) Ομαδικό ατύχημα (Σωμ. Βλάβες & υλικές ζημιές) μέχρι 400.000,00€ 

4) Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι 200.000,00€ 

5) Εργοδοτική αστική ευθύνη 200.000,00€ 

6) Ασφαλ. Κεφάλαιο για όλη την διάρκεια του συμβολαίου       700.000,00€ 

Παρακαλώ για τις δικέ σας ενέργειες.  
 
Α. προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας Κ.Κ.Π.Κ.Μ. 
Γεωργιάδης Νικόλα 
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Β) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΑΝΑΔΟΧΟΣ-ΣΥΜΒΑΣΗ  
Το κριτήριο  αξιολόγησης των προσφορών θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο 
των εργασιών και  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης και στη συνέχεια η   
πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών του αναδόχου επι ποινής απόρριψης. Ο ανάδοχος 
για την καλή εκτέλεση των εργασιών θα προσκομίσει και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης από 
τράπεζα ποσού 4% του συμβατικού τιμήματος χωρίς το ΦΠΑ   
 
 
 
 
 
 
Γ) Την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης των εργασιών με τον οριστικό ανάδοχο και τον 
ορισμό από την διοίκηση επόπτη των εργασιών και μαζί με  την ορισθείσα  επιτροπή παραλαβής 
καλής εκτέλεσης των εργασιών του Παραρτήματος να κάνουν την παραλαβή των εργασιών. 
  
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 Η  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  
 
 
 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΑΚΟΥ  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  
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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) 

 
 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται 
σε μία από τις καταστάσεις: 

     1.1. δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη απόφαση για:  
      α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του 
Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση) 

 β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών 
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο 
του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 
236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ.2 
(εμπορία επιρροής – μεσάζοντες),396 παρ. (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού 
Κώδικα, 

  γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών  συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με 
την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 
(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 

ΠΡΟΣ(1): ΚΚΠ -ΠΚΜ 

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 
(Ε-mail): 
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(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λ.π.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη 
με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 
155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των 
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με το ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές 
διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του 
ν.4689/2020 (Α’ 103) , 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017  για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης – πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν.4689/2020 (Α’ 103). 

      ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για  τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 
την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν.4557/2018 (Α’ 
139),   

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα 
εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 
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Ο – Η Δηλών 

 

 

 

                                                                                                                                                                          (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 ή την 
δηλούσα.  



 
 

[8] 
 

 
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): ΚΚΠ -ΠΚΜ 

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 
(Ε-mail): 

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  
-Αποδέχομαι  τις  τεχνικές  προδιαγραφές των ειδών της ……………….. πρόσκλησης  
. 
- Η προμήθεια θα  γίνει με την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων για τον COVID-19   που ισχύουν   
και την προσκόμιση των πιστοποιητικών   εμβολιασμού ή άλλων εγγράφων που προβλέπονται,  του 
προσωπικού που θα εκτελεί τις εργασίες.    
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Ο – Η Δηλών 

 

 

 

                                                                                                                                                                          (Υπογραφή) 
 

 
 


