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                                        ΠΡΟΣ: 
     Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 
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       ΑΔΑΜ:   

  
 
 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Θέμα: Προμήθεια κουφωμάτων και υαλοπινάκων (όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον 
επισυναπτόμενο  πίνακα «Αντικείμενο Σύμβασης»), έως το ποσό των 16.288,02 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ και κρατήσεων, (σχετική η υπ΄αριθμ. 8045/22/34387-1 από 28/03/2021 με ΑΔΑ: Ψ4Β546ΜΤΛΒ-ΝΟΒ 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

Έχοντας υπόψη: 

            α)Το άρθρο 133 του ν. 4270/2014(Α.143) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και   
             Εποπτείας», 

β) Το ν.4412/2016(Α.147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»,όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
γ) Την υπ’ αριθμ.  8045/22/34387-1 από 28/03/2021 με ΑΔΑ: Ψ4Β546ΜΤΛΒ-ΝΟΒ, 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών & 
Επιτελικού Σχεδιασμού. 
δ) Την υπ’ αριθ. 8045/8/97-ζ από 16/04/2021 με ΑΔΑ: 62ΛΩ46ΜΤΛΒ-ΥΞΧ Πρόσκληση 
Υποβολής Προσφοράς , 
ε) Την υπ΄αριθμ.8045/8/97-θ από 29/04/2021 Απόφαση Ματαίωσης και Επανάληψης της 
διαγωνιστικής διαδικασίας  . 

 
         Παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέχρι την 13/05/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 το 
αργότερο,  σχετική οικονομική προσφορά για τα υλικά της αναφερόμενης στο θέμα προμήθειας 
(όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον κάτωθι πίνακα και στην τεχνική περιγραφή).Οι 
οικονομικοί φορείς δύναται  αν  επιθυμούν να προσέλθουν και να ενημερωθούν για την εν λόγω 
προμήθεια. Τα ακριβή σημεία που βρίσκονται τα  κουφώματα  θα υποδειχθούν από τον κ. Γιαννά 
Ηλία ή τον κ. Μάσπερο Αλφόνσο τηλ. 210-7481585. 
Οι οικονομικές προσφορές δύνανται να κατατεθούν : 

α) στο email της Υπηρεσίας μας, deltm2@astynomia.gr,  

β) ή με οποιανδήποτε πρόσφορο τρόπο  (ώρες λειτουργίας πρωτοκόλλου 08:00 – 15:00, γραφείο 1 
του τμήματος Διαχείρισης Χρηματικού της Δ/νσης Εσωτερικών Λειτουργιών/Α.Ε.Α).  

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, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η οικονομική προσφορά θα πρέπει να 
συνοδεύεται με: 
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 α) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης (έκδοσης εντός τριάντα εργάσιμων ημερών  
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών) 

              β) απόσπασμα ποινικού μητρώου για όλα τα μέλη του διοικητικού ,διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου, στις περιπτώσεις :α) εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) για τους 
διαχειριστές τους, β) ανώνυμων εταιριών (Α.Ε.) για τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) Συνεταιρισμών για όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου , για την απόδειξη ότι δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
για έναν από τους λόγους που μνημονεύονται στο αρθ.73 του Ν.4412/2016 (έκδοσης εντός τριών 
μηνών  από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών) 

             γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, εν ισχύει την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

              δ) υπεύθυνη δήλωση με τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, με ημερομηνία 
μεταγενέστερη της Πρόσκλησης (συμπληρώνεται το αντίστοιχο υπόδειγμα σύμφωνα με το 
χαρακτήρα της εταιρίας). 

        ε) Η οικονομική προσφορά επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να συνοδεύεται με υπεύθυνη 
δήλωση του οικονομικού φορέα ότι σε περίπτωση ανάθεσης της εν θέματι προμήθειας δύναται 
να πραγματοποιήσει την τοποθέτηση-αντικατάσταση (σχ. 8045/22/34388-1 από 28/03/2021 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  με ΑΔΑ: Ψ40Υ46ΜΤΛΒ-Χ7Φ ) των προς προμήθεια υλικών. 
 

Οι Κρατήσεις  αναλύονται ως εξής: 
 

1. ΤΕΑΠΑΣΑ/Τ.Π.Α.Σ. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%, 2% επί των κρατήσεων για τέλη χαρτοσήμου 
και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ Ο.Γ.Α, και θα αποδοθούν μέσω Δ.Ο.Υ, 

2. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,07%, 3% επί της κράτησης 
αυτής για τέλη χαρτοσήμου και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ Ο.Γ.Α βάσει του 
Ν.4013/2011, (για καθαρή αξία άνω των 1.000,00€), 

3. ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 0,06%, 3% επί της κράτησης αυτής 
για τέλη χαρτοσήμου και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ Ο.Γ.Α βάσει του Ν.4412/2016. 

4. Θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του προμηθευτή και του Δ/ντή της υπηρεσίας μας και θα 
επικολληθεί σ΄ αυτή χαρτόσημο Ελληνικής Αστυνομίας αξίας τριάντα λεπτών (0,30) και για 
κάθε επιπλέον σελίδα δεκαέξι λεπτών (0,16). Η δαπάνη υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 
δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00) θα υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του οικονομικού 
φορέα και του Δ/ντή της. 

5. Κατά την πληρωμή θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 του Ν. 4172/13 
φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου μείον των προαναφερόμενων 
κρατήσεων. 
 

Ο τρόπος πληρωμής γίνεται  με έκδοση χρηματικού εντάλματος μέσω  ΓΔΟΥΕΣ. 

Τα στοιχεία που αναγράφονται στο τιμολόγιο είναι: Υπουργείου Προστασίας Του Πολίτη, Π. 
Κανελλόπουλου αρ. 04, Αθήνα, T.K. 10177, Α.Φ.Μ.: 090169846, Δ.Ο.Υ.: ΙΒ΄ Αθηνών.  

Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους 
όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 
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  Αντικείμενο σύμβασης: προμήθεια κουφωμάτων και υαλοπινάκων 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 

 
 Η παρούσα αφορά στην αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων του κτιρίου στέγασης που βρίσκεται       
στην πρώην σχολή Αξιωματικών ΕΛ.-ΑΣ. επί της οδού Λ. Μεσογείων 96 στην Αθήνα. 
 Συγκεκριμένα, θα γίνει αντικατάσταση δεκαεννιά (19) υφιστάμενων κουφωμάτων μετά των υαλοπινάκων  
τους, με καινούργια κουφώματα αλουμινίου και υαλοπίνακες στις ίδιες διαστάσεις και στον ίδιο χρωματισμό  
με τα υπάρχοντα. Τα ακριβή σημεία τοποθέτησης θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 
Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και ορθή τοποθέτηση των κουφωμάτων, όπως 
η τοποθέτηση μαρμαροποδιών, οι χρωματισμοί κτλ. 
 Για την ορθή αντικατάσταση θα εφαρμοσθούν οι προδιαγραφές της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής . 
 
Αναλυτικά θα πραγματοποιηθούν τα κάτωθι : 
 

Α. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
1] Αποξήλωση ξύλινων κουφωμάτων 
      Αποξήλωση ξύλινων  παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η 
απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την 
επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση ή απομάκρυνση σύμφωνα με τις 
εντολές της Υπηρεσίας. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.  
2] Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  
      Καθαίρεση πλακών μαρμάρου οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε 
ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων 
καθαιρέσεως προς φόρτωση και απομάκρυνση. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

Β. ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ-ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 
 
1] Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικων 
τοίχων 

1. 

Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις 
τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα 
(σενάζ) μπατικων τοίχων. 

μ. 115 

2. 
Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Επιχρίσματα 
τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.  τεμ. 15 

3. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα.  τεμ. 62 

4. 

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - 
ανακλαστικοί υαλοπίνακες. 
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, 
(κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm). 

τ.μ. 62 

5. 
Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά 
σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm μ. 10 

6. 

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών 
επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση 
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- 
ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.   

τ.μ. 60 
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      Κατασκευή γραμμικών διαζωμάτων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m², 
σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η 
απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως 
υπολείμματα υλικών.  
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 
 
2] Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.   
      Ισχύουν οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά): 
- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο 
απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ 
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης 
- Η ύγρανση της επιφάνειας, 
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς και η 
επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί. 
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων 
κλπ 
β) Η τιμή ισχύει: 
- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή σύνθεση των κονιαμάτων (μεταβολές της 
κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του κονιάματος στα 
υλικά αυτά).  
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή). 
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας λόγω 
καιρικών συνθηκών). 
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις 
στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί 
τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο 
εργασίας, σύμφωνα με την παρούσα και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 ''Επιχρίσματα με κονιάματα που 
παρασκευάζονται επί τόπου''. 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά 
εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
3] Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, χρώματος μπλε  
      Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος), 
χρώματος μπλε, οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 
Υαλοστάσια δίφυλλα με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί τον κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
4] Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες 
      Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED), 
oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως 
τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου. 
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm). 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
5] Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο 
Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 
"Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, 
και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, 
μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και 
καθαρισμού  
Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm 
Τιμή ανά μέτρο (m)  
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Γ. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
1] Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, 
ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως   
 
      Ισχύουν οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στην τιμή περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, 
στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, 
δαπέδων, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψει 
κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκόλλητων ταινιών, φύλλων νάυλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται 
ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι 
συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από 
τον παραγωγό.   
 
(γ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material 
Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι 
εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας 
(ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την 
παρούσα και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 ''Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων''.  
 
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²). 
 
 
Επισημαίνεται ότι, ενός οι τιμές μονάδος του παρόντος αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένης 
εργασίας ή προμήθειας υλικών και καλύπτουν πλήρως εργασίες προμήθειας και δαπάνες που αναφέρονται 
στο παρόν, καθώς και εκείνες οι οποίες τυχόν δε κατονομάζονται ρητώς, είναι όμως απαραίτητες για την 
ενδελεχή και πλήρη εκτέλεση των εργασιών. 
Περιλαμβάνονται οι βοηθητικές εργασίες που δεν αναφέρονται ρητά αλλά είναι απαραίτητες για την άρτια 
κατασκευή των εγκαταστάσεων και παράδοση σε πλήρη, κανονική και ασφαλή λειτουργία. Τα υλικά, τα 
εξαρτήματα και οι συσκευές που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και 
εγκεκριμένου τύπου από το ελληνικό κράτος. Στην υλοποίηση συμπεριλαμβάνεται η χρήση κάθε 
μηχανήματος ή εργαλείου ή υλικού, η χρήση κάθε είδους ικριωμάτων καθώς και εργασία σε οποιαδήποτε 
θέση και στάθμη. 
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει από ειδικευμένους τεχνικούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 
και τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς κανόνες.  
Όλα τα υλικά που θα εγκατασταθούν θα φέρουν σήμανση CE. 
Όλα τα υλικά που αναφέρονται παραπάνω, θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο 
(2) έτη. 
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ΑΔΑ: Ψ6ΟΖ46ΜΤΛΒ-ΝΤΛ





 

ΣΧΕΔΙΟ  ΓΙΑ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

 

 

 

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,  ως εκπρόσωπος της Ατομικής Επιχείρησης 
……………………………………………………………………………………….. με Α.Φ.Μ.  ………………………………..και 
Δ.Ο.Υ…………………….. δηλώνω ότι:  
α) ο κύριος φορέας ασφάλισης μου είναι: …………………………….(** Αν φορέας κύριας ασφάλισης  είναι ο Ε.Φ.Κ.Α., θα 
δηλώνεται και το όνομα του φορέα που εντάχθηκε στον Ε.Φ.Κ.Α.), 
β) δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης εκτός από τον ανωτέρω, (ή) εκτός του ανωτέρω φορέα κύριας 
ασφάλισης είναι ασφάλισης είναι ασφαλισμένος και στον /στους παρακάτω φορέα  /εις κύριας ασφάλισης 
……………………………....................(* διαγράφεται ανάλογα- ** Αν φορέας κύριας ασφάλισης είναι ο Ε.Φ.Κ.Α., θα δηλώνεται 
και το όνομα του φορέα που εντάχθηκε στον Ε.Φ.Κ.Α.),  
γ) δεν απασχολώ προσωπικό, ή απασχολώ προσωπικό και καταβάλλονται εισφορές στον /στους παρακάτω φορέα /εις κύριας 
ασφάλισης ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(* διαγράφεται ανάλογα - ** Αν φορέας κύριας ασφάλισης είναι ο Ε.Φ.Κ.Α., θα δηλώνεται και το όνομα του φορέα που εντάχθηκε 
στον Ε.Φ.Κ.Α.), 
δ) δεν οφείλω ληξιπρόθεσμες  εισφορές σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης (ή) οφείλω ληξιπρόθεσμες 
εισφορές στους /στους παρακάτω φορέα /εις κύριας ασφάλισης………………………………………………………………………….. 
(* διαγράφεται ανάλογα - ** Αν ο φορέας κύριας ασφάλισης είναι ο Ε.Φ.Κ.Α., θα δηλώνεται και το όνομα του φορέα που 
εντάχθηκε στον Ε.Φ.Κ.Α.). 
 

Ημερομηνία: ……… ……….20…… 
                                                                                                                                                                         

 
 
 
 

(Σφραγίδα και 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. 

ΑΔΑ: Ψ6ΟΖ46ΜΤΛΒ-ΝΤΛ





 

ΣΧΕΔΙΟ  ΓΙΑ   Ε.Π.Ε.  και Α.Ε. 

 
 

 

 

 

 

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,  ως εκπρόσωπος της Επιχείρησης ……………………………………………………………………………………….. 
με Α.Φ.Μ.  ………………………………..και Δ.Ο.Υ…………………….. δηλώνω ότι:  
α) απασχολώ προσωπικό και καταβάλλονται εισφορές στον /στους παρακάτω φορέα /εις κύριας ασφάλισης 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..(ή) δεν 
απασχολώ προσωπικό στην επιχείρηση  
( ** Αν φορέας κύριας ασφάλισης είναι ο Ε.Φ.Κ.Α., θα δηλώνεται και το όνομα του φορέα που εντάχθηκε στον Ε.Φ.Κ.Α.), 
 
β) δεν οφείλονται ληξιπρόθεσμες  εισφορές σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης (ή) οφείλονται ληξιπρόθεσμες 
εισφορές στους /στους παρακάτω φορέα /εις κύριας 
ασφάλισης……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
( ** Αν ο φορέας κύριας ασφάλισης είναι ο Ε.Φ.Κ.Α., θα δηλώνεται και το όνομα του φορέα που εντάχθηκε στον Ε.Φ.Κ.Α.). 
 

Ημερομηνία: ……… ……….20…… 
                                                                                                                             

 
 
 
 

(Σφραγίδα και 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.  

ΑΔΑ: Ψ6ΟΖ46ΜΤΛΒ-ΝΤΛ





 

ΣΧΕΔΙΟ  ΓΙΑ  ΦΥΣΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΟ 

 

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: 
α) ο κύριος φορέας ασφάλισης μου είναι: …………………………….(** Αν φορέας κύριας ασφάλισης  είναι ο Ε.Φ.Κ.Α., θα 
δηλώνεται και το όνομα του φορέα που εντάχθηκε στον Ε.Φ.Κ.Α.), 
β) δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης εκτός από τον ανωτέρω, (ή) εκτός του ανωτέρω φορέα κύριας 
ασφάλισης είναι ασφάλισης είναι ασφαλισμένος και στον /στους παρακάτω φορέα  /εις κύριας ασφάλισης 
……………………………....................(* διαγράφεται ανάλογα- ** Αν φορέας κύριας ασφάλισης είναι ο Ε.Φ.Κ.Α., θα δηλώνεται 
και το όνομα του φορέα που εντάχθηκε στον Ε.Φ.Κ.Α.),  
γ) δεν απασχολώ προσωπικό, ή απασχολώ προσωπικό και καταβάλλονται εισφορές στον /στους παρακάτω φορέα /εις κύριας 
ασφάλισης ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(* διαγράφεται ανάλογα - ** Αν φορέας κύριας ασφάλισης είναι ο Ε.Φ.Κ.Α., θα δηλώνεται και το όνομα του φορέα που εντάχθηκε 
στον Ε.Φ.Κ.Α.), 
δ) δεν οφείλω ληξιπρόθεσμες  εισφορές σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης (ή) οφείλω ληξιπρόθεσμες 
εισφορές στους /στους παρακάτω φορέα /εις κύριας ασφάλισης………………………………………………………………………….. 
(* διαγράφεται ανάλογα - ** Αν ο φορέας κύριας ασφάλισης είναι ο Ε.Φ.Κ.Α., θα δηλώνεται και το όνομα του φορέα που 
εντάχθηκε στον Ε.Φ.Κ.Α.). 
 

Ημερομηνία: ……… ……….20…… 
                                                                                                                                                                         

 
 
 
 

(Σφραγίδα και 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.  

ΑΔΑ: Ψ6ΟΖ46ΜΤΛΒ-ΝΤΛ
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