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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ 
(COVID – 19) 

      
 
 
                

Κ.Α.Ε. 
10.6635,15.6635,20.6635,30.6635,35.6635,40.6635,45.6635,50.6635,6
0.6635,70.01.6635,70.02.6635 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 33.255,38 € με Φ.Π.Α. 
CPV: 33600000-6 

 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ   
2.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
3.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
4.ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
5.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
6. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
  
 
 

                                     ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 



  

 
 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

   

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ     

 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου 

Καλαμάτας (προσωπικού) σε προμήθεια υλικού για την αντιμετώπιση του COVID-19 και συγκεκριμένα 
στην προμήθεια των παρακάτω ειδών:  
  

1. Γάντια ελαστικά LATEX μιάς χρήσης με πούδρα   
2. Γάντια ελαστικά LATEX μιάς χρήσης χωρίς πούδρα   
 

Συγκεκριμένα προβλέπεται, ο Δήμος Καλαμάτας να συνεργαστεί με οικονομικούς φορείς, για 
την προμήθεια ελαστικών γαντιών μιας χρήσης με και χωρίς πούδρα για την προστασία - 
αντιμετώπιση από τον νέο κορονοϊό (COVID -19)  . 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 33.255,38 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6% 

και θα βαρύνει τους κατωτέρω κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 με 
τίτλο «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας», K.A.Ε.  
10.6635,15.6635,20.6635,30.6635,35.6635,40.6635,45.6635,50.6635,60.6635,70.01.6635,70.02.6
635 
 
Οι οικονομικοί φορείς θα δώσουν προσφορά για το σύνολο της ποσότητας των ειδών και η 
κατακύρωση θα πραγματοποιηθεί βάσει χαμηλότερης τιμής .  
 
Το σύνολο της προμήθειας χρηματοδοτείται από το Δήμο Καλαμάτας . 

Η εκτέλεση της προμήθειας 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. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11-03-2020 - ΦΕΚ Α' 55 : «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» 

9.Την 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. Το με αριθμ. πρωτ. 322/13-01-2021 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ  : «Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων 
Π.Ν.Π. που σχετίζονται με τον κορωνοϊό Covid-19» 

 

   
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.  

Τα ως άνω αναφερόμενα εφαρμόζονται όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ   

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

                     αα 
 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ     

 

  

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
  

Α/Α 

Αρ. 
Μητρώου ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

1 9060 

Γάντια ελαστικά LATEX μιάς 

χρήσης με πούδρα   Κουτί 8,00 821 6.568,00 

2 9061 

Γάντια ελαστικά LATEX μιάς 

χρήσης χωρίς πούδρα   Κουτί 11,00 2.255 24.805 

 

 

  

 ΣΥΝΟΛΟ 31.373 

 

 

  

 ΦΠΑ 6% 1.882,38 

 

 

  

 ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 33.255,38 

 
 

 

 

 

   

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ   

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

                     αα 
 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 

Γάντια ελαστικά LATEX μιάς χρήσης με 

πούδρα  :.Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση 

χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών.  

Χαρακτηριστικά: - κατασκευή από LATEX -  

ανθεκτικά κατά του σχισίματος -άνετη 

εισαγωγή και εξαγωγή τους.Να ειναι 

συσκευασμένα  σε κουτιά ανά 100  τεμάχια 

και να φέρουν σήμανση CE . Το μέγεθος των 

γαντιών  - large,  medium,  small –θα το 

αποφασίζει ο Δήμος κατά την παραγγελία . 

33600000-6 Κουτί 821 

2 

Γάντια ελαστικά LATEX μιάς χρήσης 

χωρίς πούδρα  :Πεδίο χρήσης: για 

αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή 

μικροοργανισμών.  Χαρακτηριστικά: - 

κατασκευή από LATEX -  ανθεκτικά κατά 

του σχισίματος -άνετη εισαγωγή και εξαγωγή 

τους.Να ειναι συσκευασμένα  σε κουτιά ανά 

100  τεμάχια και να φέρουν σήμανση CE . Το 

μέγεθος των γαντιών  - large,  medium , small 

–θα το αποφασίζει ο Δήμος κατά την 

παραγγελία 

33600000-6 Κουτί 2.255 

   

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ   

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

   
                     αα 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 



  

 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 
 

 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1: 
Αντικείμενο συγγραφής 
Η παρούσα συγγραφή αφορά την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας 
(προσωπικό) σε προμήθεια ελαστικών γαντιών μιας χρήσης, για την προστασία - αντιμετώπιση του 
COVID -19. 
 
Άρθρο 2: 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
1.Προσφορά του αναδόχου. 
2.Τεχνική προσφορά, με τα χαρακτηριστικά της προμήθειας. 
3.Υπεύθυνη Δήλωση, ότι τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, είναι απολύτως σύμφωνα με 
τις απαιτούμενες προδιαγραφές. 
4.Υπεύθυνη δήλωση, ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσας  Μελέτης. 
 
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά 
σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α. Απόσπασμα  ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό . 
β. Φορολογική ενημερότητα 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
δ. νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας δηλ. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ 
ε. υπεύθυνη δήλωση αντί πιστοποιητικού από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από την οποία  να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου 
που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής (παρ. 1 του άρθρου 
39 του Ν. 4488/2017).  
 
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 ΚΗΜΔΗΣ και μέχρι έξι (6) μήνες. 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 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
 
Άρθρο 6: 
Παραλαβή 
Η παραγγελία των ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 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 5 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. 

   

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ   

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

   
                       αα 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 

 

 

 

                     



  

 

 

                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ    
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
   

 

  

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

1 Γάντια ελαστικά LATEX μιάς χρήσης 

με πούδρα   Κουτί  821 
 

2 Γάντια ελαστικά LATEX μιάς χρήσης 

χωρίς πούδρα   Κουτί  2.255 
 

        ΣΥΝΟΛΟ  

        ΦΠΑ 6%  

        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

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

Ποσό με Φ.Π.Α. ολογράφως  

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ    

 
 
 
 
 

  

Υπογραφή - σφραγίδα   
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      
 

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: 

αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της μελέτης με αρ. 04/2021 του Δήμου Καλαμάτας 

 

 

 

 

 

 

 (4) 



  

 
Ημερομηνία:      ……….20…… 

 
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 ή την δηλούσα.  



                                                                 
 

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

 

 

 

 

 

 

 (4) 

 
Ημερομηνία:      ……….20…… 

 
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 ή την δηλούσα.  
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