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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 

       Η Περηθέρεηα Πειοπολλήζοσ, Π.Δ. Αργοιίδας απεσζύλεη πρόζθιεζε εθδήιφζες ελδηαθέροληος γηα 
προκήζεηα ζσζηήκαηος αληηθερασληθής προζηαζίας ζηης εγθαηαζηάζεης ηες Γ/λζες Μεηαθορώλ & Δπηθοηλφληώλ 

Π.Δ. Αργοιίδας (ηκήκα Α) & παροτή σπερεζηώλ ζσληήρεζες ζσζηήκαηος αληηθερασληθής προζηαζίας ζηα θηίρηα 

ηες Π.Δ. Αργοιίδας (ηκήκα Β), ζύκθφλα κε ηο Ν.4412/2016, κε ηε δηαδηθαζία ηες απεσζείας αλάζεζες.  
    Ο ζσλοιηθός προϋποιογηζκός αλέρτεηαη ζε δέθα ηέζζερης τηιηάδες πεληαθόζηα εσρώ (14.500,00€) 

ζσκπερηιακβαλοκέλοσ ΦΠΑ, επηκερηδόκελος ζε: 
 

ΣΜΗΜΑ Α: Προκήζεηα ζσζηήκαηος αληηθερασληθής προζηαζίας ζηης εγθαηαζηάζεης ηες Γ/λζες Μεηαθορώλ & 

Δπηθοηλφληώλ Π.Δ. Αργοιίδας, προϋποιογηζκού ελλέα τηιηάδφλ εσρώ (9.000,00€) ζσκπερηιακβαλοκέλοσ ΦΠΑ 
γηα ΚΑΔ 1725 (Απόθαζε αλάιευες δαπάλες α/α 1631). 

Η προζθορά ζα δοζεί ζύκθφλα κε ηης προδηαγραθές ηοσ Παραρηήκαηος Ι ηες παρούζας. 
 

 ΣΜΗΜΑ Β: Παροτή σπερεζηώλ ζσληήρεζες ζσζηήκαηος αληηθερασληθής προζηαζίας ζηα θηίρηα ηες Π.Δ. 
Αργοιίδας, προϋποιογηζκού πέληε τηιηάδφλ πεληαθοζίφλ εσρώ (5.500,00€) ζσκπερηιακβαλοκέλοσ ΦΠΑ γηα ΚΑΔ 

0869 (Απόθαζε αλάιευες δαπάλες α/α 1632). 

 
Γίνονηαι δεκηέρ πποζθοπέρ για ένα Σμήμα ή για ηο ζύνολο ηων Σμημάηων. 

 
Μειοδόηηρ/ερ θα αναδεισθεί ο Οικονομικόρ θοπέαρ με ηην πλέον ζςμθέποςζα οικονομική 

πποζθοπά αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ ανά Σμήμα (σαμηλόηεπη ηιμή).  

 
ε πεπίπηωζη πος ο πποζθέπονηαρ πποηίθεηαι να αναθέζει ποζοζηό ηηρ ζύμβαζηρ ςπό μοπθή 

ςπεπγολαβίαρ ζε ηπίηοςρ, οθείλει να αναθέπει ζηην πποζθοπά ηος ηο ποζοζηό αςηό καθώρ και 

ηοςρ ςπεπγολάβοςρ πος πποηείνει ζύμθωνα με ηο απθ.58 ηος ν.4412/16. 

Ππιν ηην ςπογπαθή ηηρ ζύμβαζηρ ο ανάδοσορ (και ο ςπεπγολάβορ, μόνο ζε πεπίπηωζη πος ηο 

ποζοζηό ηηρ ςπεπγολαβίαρ ξεπεπνά ηο 30% ηηρ ζύμβαζηρ) ςποσπεούηαι να πποζκομίζει ζηην 
ςπηπεζία: 

1. ςπεύθςνη δήλωζη (επιζςνάπηεηαι ςπόδειγμα – Παπάπηημα ΙΙ) 

2. θοπολογική ενημεπόηηηα (ζε ιζσύ) 
3. αζθαλιζηική ενημεπόηηηα (ζε ιζσύ) 

 
 

Ο θάζε ελδηαθερόκελος (θσζηθό – λοκηθό πρόζφπο) δύλαηαη λα απεσζύλεη θαη λα θαηαζέζεη έγγραθε 
ζθραγηζκέλε οηθολοκηθή προζθορά έωρ 24/07/2020 ζηο Πρφηόθοιιο ηες Γρακκαηείας ηες Γ/λζες 

Γηοηθεηηθού Οηθολοκηθού ηα Π.Δ. Αργοιίδας, κε αίηεζε ε οποία θαη ζα πρφηοθοιιεζεί.  

 
 

                        
 

 

 
 

 
 

 

            Ναύπιηο,  16/07/2020 
 

Με Δνηολή Πεπιθεπειάπση 

Παναγιώηη Νίκα 
Ο Πποϊζηάμενορ ηηρ Γ/νζηρ 

 

 
Δπαμεινώνδαρ Μαςπόγιαννηρ 



Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Σ Α 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ  

ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΝΣΙΚΕΡΑΤΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ  

ΣΗΝ Δ/ΝΗ ΜΕΣΑΦΟΡΏΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑ 

 

1.ΓΕΝΙΚΑ  

  

 Η παξνύζα Σερληθή Πεξηγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε, ζπζηήκαηνο 

αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Γ/λζεο Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ηεο Π.Δ. 

Αξγνιίδαο, πνπ βξίζθνληαη ζην 3ν ρικ παξαιηαθήο νδνύ Ναππιίνπ-Νέαο Κίνπ.   

 Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα απνμεισζεί νινζρεξώο πθηζηάκελν 

αιεμηθέξαπλν ηύπνπ Lightning Repeller, πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν ζε ηζηό ζηελ νξνθή ηνπ 

θεληξηθνύ θηηξίνπ.   

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλόινπ ησλ αλσηέξσ εξγαζηώλ ν αλάδνρνο ζα παξαδώζεη ζηελ 

Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Π.Δ.Αξγνιίδαο βεβαίσζε πιήξνπο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

εγθαηάζηαζεο γηα ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο, θαζώο θαη βεβαίσζεο κέηξεζεο ησλ γεηώζεσλ.  

 Δθόζνλ απαηηεζεί γεξαλνθόξν όρεκα ή αλακηθηήξαο ζθπξνδέκαηνο ή άιιν κεράλεκα έξγνπ 

γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ ην θόζηνο απηώλ ζα επηβαξύλεη ηνλ αλάδνρν. Δπίζεο ηνλ 

αλάδνρν ζα επηβαξύλεη ην θόζηνο ηπρόλ άιισλ πιηθώλ ή εξγαζηώλ πνπ απαηηεζνύλ π.ρ. εξγαζίεο 

εθζθαθώλ, ζθπξόδεκα θιπ.  

 Η απνθαηάζηαζε ηπρόλ θζνξώλ ή δεκηώλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ή  ηνλ εμνπιηζκό ηεο Γ/λζεο 

Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ζα βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν.    

 

 

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΝΕΟΤ ΑΝΣΙΚΕΡΑΤΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ   

2Α.Κεληξηθό Κηίξην Τπεξεζίαο Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ.  

 Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θεληξηθνύ θηηξίνπ θαη ππαίζξηνπ ρώξνπ, πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε κε 

παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία ηξηώλ θαηαθόξπθσλ (3) αθίδσλ ηύπνπ FRANKLIN, δηαζηάζεσλ 

Φ16Υ2000 mm,  νη νπνίεο ζα ηνπνζεηεζνύλ επί ηεο νξνθήο ηνπ θηηξίνπ ζην πςειόηεξν ζεκείν κε 

θαηάιιεια ζηεξίγκαηα θαη ελ ζπλερεία  ζα ζπλδέεηαη κε ηε γε κε αγσγνύο θαζόδνπ.  

 Η δηνρέηεπζε ηνπ θεξαπληθνύ ξεύκαηνο ζην ζύζηεκα γείσζεο ζα γίλεηαη από δύν (2) αγσγνύο 

θαζόδνπ. Οη αγσγνί ζα είλαη από θξάκα αινπκηλίνπ AlMgSi Φ8mm θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ θαηαθόξπθα 

θαηά κήθνο ηνπ εμσηεξηθνύ ηνίρνπ κέζσ θαηάιιεισλ ζηεξηγκάησλ.  

 Σν ζύζηεκα γείσζεο ζα είλαη ελδεηθηηθά από ραιύβδηλα επηραιθσκέλα ειεθηξόδηα δηάζηαζεο 

δηακέηξνπ Φ14mm θαη κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 1,5 m, πάρνπο επηράιθσζεο 250 κm θαη ζα πξέπεη λα 



ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ επίηεπμε ηεο θαηά ην δπλαηόλ ρακειόηεξεο σκηθήο αληίζηαζεο, αιιά 

νπσζδήπνηε ρακειόηεξε από 10Ω. Ο εξγνιάβνο ππνρξενύηαη κεηά ην πέξαο ηεο εγθαηάζηαζεο λα 

πξαγκαηνπνηήζεη κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο γείσζεο, κε θαηάιιειν γεησζόκεηξν πνπ ζα ζπλνδεύεηαη 

από πηζηνπνηεηηθό δηαθξίβσζεο δεκνζίνπ θνξέα. Σα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο ζα ππνβιεζνύλ 

εγγξάθσο ζηελ Γ/λζε Σερληθώλ Έξγσλ ηεο Π.Δ.Αξγνιίδαο   

 Σα ειεθηξόδηα ζα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε ράιθηλν αγσγό  (Cu-E) δηαηνκήο 50 mm2 θαη νη 

ζπλδέζεηο ζα  γίλνληαη κε ηελ βνήζεηα ράιθηλσλ πεξηιαίκησλ θαηάιιειεο δηαηνκήο.  

 ηελ γείσζε ζα ππάξρεη πιαζηηθό θξεάηην δηαζηάζεσλ 30Υ30 cm από PVC αληνρήο 

ηνπιάρηζηνλ 5 ηόλνπο, κε πιαζηηθό θάιπκκα ην νπνίν ζα θέξεη ηε ζήκαλζε γείσζεο θαη ζα κπνξεί λα 

γίλεη ε κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο γείσζεο.  

 Η ζηήξημε θαη ε δηέιεπζε θάζε αγσγνύ θαζόδνπ,  ζα γίλεη κε θαηάιιεια ζηεξίγκαηα απόζηαζεο.  

ηνλ αγσγό θαζόδνπ ζα παξεκβάιιεηαη  ιπόκελνο δηκεηαιιηθόο ζύλδεζκνο ειέγρνπο γείσζεο θαη ζα 

ηνπνζεηεζεί θάξηα καγλεηηθήο θαηαγξαθήο θεξαπληθνύ ξεύκαηνο. Ο αγσγόο ζα πεξηβάιιεηαη από 

πξνζηαηεπηηθό ζσιήλα ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 2 κέηξσλ από ην έδαθνο.  

Πίλαθαο Α απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ ηνπ λένπ αληηθεξαπληθνύ ζπζηήκαηνο. 

Αθίδεο ηύπνπ FRANKLIN Φ16Υ2000 mm:      3 ΣΔΜ. 

ηεξίγκαηα πιεπξηθήο ζηήξημεο αθίδσλ:      9 ΣΔΜ  

ύλδεζκνη  αθίδαο κε αγσγό θαζόδνπ:      3 ΣΔΜ 

Γύν αγσγνί θαζόδνπ αινπκηλίνπ (AlMgSi) δηαηνκήο Φ8mm   60 Μ  

ηεξίγκαηα αγσγνύ θαζόδνπ ηνηρνπνηίαο      60 ΣΔΜ 

Αγσγόο γείσζεο ράιθηλνο (Cu-E) πνιύθισλνο δηαηνκήο 50 mm2    20 Μ 

Hιεθηξόδηα ηξηγώλνπ γείσζεο       6 ΣΔΜ 

θηγθηήξεο ειεθηξνδίσλ        8 ΣΔΜ 

Λπόκελνο δηκεηαιιηθόο ζύλδεζκνο ειέγρνπ γείσζεο           2 ΣΔΜ 

Κάξηα καγλεηηθήο θαηαγξαθήο θεξαπληθώλ πιεγκάησλ     2 ΣΔΜ 

Φξεάηηα από PVC         2 ΣΔΜ 

Πξνζηαηεπηηθόο ζσιήλαο        2 ΣΔΜ 

 

  

2Β. Κεληξηθό Κηίξην θαη παξαθείκελν απηνύ θηίξην Τπεξεζίαο Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ.  

 Γηα ηελ πξνζηαζία  ηνπ θεληξηθνύ θηηξίνπ θαη παξαθείκελνπ απηνύ θηηξίνπ ηεο Γ/λζεο   

πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε κε παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία κίαο θαηαθόξπθεο (1) αθίδαο ηύπνπ 

FRANKLIN, δηαζηάζεσλ Φ30Υ1000 mm,  ε νπνία ζα ηνπνζεηεζεί επί ηζηνύ από ραιπβδνζσιήλα 

βαξέσο ηύπνπ θαη ζπγθνιιήζεηο βαζηάο δηείζδπζεο, θαη ζα παθησζεί πιαγηνκεησπηθά ηνπ θηηξίνπ 

κέζσ θαηάιιεισλ ζηεξηγκάησλ.   



 Η δηνρέηεπζε ηνπ θεξαπληθνύ ξεύκαηνο ζην ζύζηεκα γείσζεο ζα γίλεηαη από έλαλ (1) αγσγό 

θαζόδνπ. Ο αγσγόο ζα είλαη από θξάκα αινπκηλίνπ AlMgSi Φ8mm θαη ζα ηνπνζεηεζεί θαηαθόξπθα 

θαηά κήθνο ηνπ εμσηεξηθνύ ηνίρνπ κέζσ θαηάιιεισλ ζηεξηγκάησλ.  

 Σν ζύζηεκα γείσζεο ζα ηνπνζεηεζεί όπσο πεξηγξάθεθε ζηελ παξ. 2Α παξαπάλσ.   

   

Πίλαθαο Β απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ  

Αθίδα ηύπνπ FRANKLIN Φ30Υ1000 mm:     1 ΣΔΜ. 

Ιζηόο ζηήξημεο ύςνο 2+6 κ.       1 ΣΔΜ  

ύλδεζκνη  αθίδαο κε αγσγό θαζόδνπ:     1 ΣΔΜ 

Έλαο αγσγόο θαζόδνπ αινπκηλίνπ (AlMgSi) δηαηνκήο Φ8mm 15 Μ  

ηεξίγκαηα αγσγνύ θαζόδνπ ηνηρνπνηίαο     15 ΣΔΜ 

Αγσγόο γείσζεο ράιθηλνο (Cu-E) πνιύθισλνο δηαηνκήο 50 mm2   10 Μ 

Hιεθηξόδηα ηξηγώλνπ γείσζεο       3 ΣΔΜ 

θηγθηήξεο ειεθηξνδίσλ       4 ΣΔΜ 

Λπόκελνο δηκεηαιιηθόο ζύλδεζκνο ειέγρνπ γείσζεο          1 ΣΔΜ 

Κάξηα καγλεηηθήο θαηαγξαθήο θεξαπληθώλ πιεγκάησλ    1 ΣΔΜ 

 Φξεάηηα από PVC        1 ΣΔΜ 

Πξνζηαηεπηηθόο ζσιήλαο       1 ΣΔΜ 

 

2Γ. Κηίξην Γξαθείσλ κε θεξακνζθεπή.  

 Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ κηθξόηεξνπ θηηξίνπ κε ηελ θεξακνζθεπή ηεο Γ/λζεο Μεηαθνξώλ θαη 

Δπηθνηλσληώλ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε κε παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία κίαο θαηαθόξπθεο (1) 

αθίδαο ηύπνπ FRANKLIN, δηαζηάζεσλ Φ16Υ2000 mm,  ε νπνία ζα ηνπνζεηεζεί επί ηεο 

θεξακνζθεπήο ηνπ θηηξίνπ ζην πςειόηεξν ζεκείν κε θαηάιιεια ζηεξίγκαηα θαη ελ ζπλερεία  ζα 

ζπλδέεηαη κε ηε γε κε αγσγνύο θαζόδνπ.  

 Η δηνρέηεπζε ηνπ θεξαπληθνύ ξεύκαηνο ζην ζύζηεκα γείσζεο ζα γίλεηαη από έλαλ (1) αγσγό 

θαζόδνπ, ν νπνίνο ζα είλαη από θξάκα αινπκηλίνπ AlMgSi Φ8mm θαη ζα ηνπνζεηεζεί θαηαθόξπθα 

θαηά κήθνο ηνπ εμσηεξηθνύ ηνίρνπ κέζσ θαηάιιεισλ ζηεξηγκάησλ.  

 Σν ζύζηεκα γείσζεο ζα ηνπνζεηεζεί όπσο πεξηγξάθεθε ζηελ παξ. 2Α παξαπάλσ 

   

Πίλαθαο Γ απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ 

Αθίδεο ηύπνπ FRANKLIN Φ16Υ2000 mm:      1 ΣΔΜ. 

ηεξίγκαηα ζηήξημεο αθίδαο ζε θεξακνζθεπή:     3 ΣΔΜ  

ύλδεζκνο  αθίδαο κε αγσγό θαζόδνπ:     1 ΣΔΜ 

Έλαο αγσγόο θαζόδνπ αινπκηλίνπ (AlMgSi) δηαηνκήο Φ8mm 15 Μ  

ηεξίγκαηα αγσγνύ θαζόδνπ θεξακνζθεπήο   15 ΣΔΜ 



ηεξίγκαηα αγσγνύ θαζόδνπ ηνηρνπνηίαο    15 ΣΔΜ  

Αγσγόο γείσζεο ράιθηλνο (Cu-E) πνιύθισλνο δηαηνκήο 50 mm2   10 Μ 

Hιεθηξόδηα ηξηγώλνπ γείσζεο       3 ΣΔΜ 

θηγθηήξεο ειεθηξνδίσλ       4 ΣΔΜ 

Λπόκελνο δηκεηαιιηθόο ζύλδεζκνο ειέγρνπ γείσζεο          1 ΣΔΜ 

Κάξηα καγλεηηθήο θαηαγξαθήο θεξαπληθώλ πιεγκάησλ    1 ΣΔΜ 

Φξεάηηα από PVC        1 ΣΔΜ 

Πξνζηαηεπηηθόο ζσιήλαο       1 ΣΔΜ 

2Γ. Δίζνδνο νρεκάησλ θαη πξνθαηαζθεπαζκέλνη νηθίζθνη.  

 Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εηζόδνπ θαη ησλ δύν πξνθαηαζθεπαζκέλσλ νηθίζθσλ ηεο Γ/λζεο 

Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε κε παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία κίαο 

θαηαθόξπθεο (1) αθίδαο ηύπνπ FRANKLIN, δηαζηάζεσλ Φ16Υ2000 mm,  ε νπνία ζα ηνπνζεηεζεί επί 

ηεο ηζηκεληέληαο πύιεο εηζόδνπ νρεκάησλ ζην πςειόηεξν ζεκείν κε θαηάιιεια ζηεξίγκαηα θαη ελ 

ζπλερεία  ζα ζπλδέεηαη κε ηε γε κε αγσγνύο θαζόδνπ.  

 Η δηνρέηεπζε ηνπ θεξαπληθνύ ξεύκαηνο θαη ην ζύζηεκα γείσζεο ζα εγθαηαζηαζνύλ  όπσο 

πεξηγξάθεθε ζηελ παξ. 2Α παξαπάλσ. 

Πίλαθαο Γ απαηηνύκελνπ εμνπιηζκνύ 

Αθίδεο ηύπνπ FRANKLIN Φ16Υ2000 mm:     1 ΣΔΜ. 

ηεξίγκαηα πιεπξηθήο ζηήξημεο αθίδαο:     3 ΣΔΜ  

ύλδεζκνο  αθίδαο κε αγσγό θαζόδνπ:     1 ΣΔΜ 

Έλαο αγσγόο θαζόδνπ αινπκηλίνπ (AlMgSi) δηαηνκήο Φ8mm 10 Μ  

ηεξίγκαηα αγσγνύ θαζόδνπ ηνηρνπνηίαο    10 ΣΔΜ  

Αγσγόο γείσζεο ράιθηλνο (Cu-E) πνιύθισλνο δηαηνκήο 50 mm2   10 Μ 

Hιεθηξόδηα ηξηγώλνπ γείσζεο       3 ΣΔΜ 

θηγθηήξεο ειεθηξνδίσλ       4 ΣΔΜ 

Λπόκελνο δηκεηαιιηθόο ζύλδεζκνο ειέγρνπ γείσζεο          1 ΣΔΜ 

Κάξηα καγλεηηθήο θαηαγξαθήο θεξαπληθώλ πιεγκάησλ    1 ΣΔΜ 

Φξεάηηα από PVC        1 ΣΔΜ 

Πξνζηαηεπηηθόο ζσιήλαο       1 ΣΔΜ 

 

  3. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΣΙΤΠΕΡΣΑΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ  

 

   Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηξηθαζηθήο παξνρήο ηεο ΓΔΗ,  ζα πξαγκαηνπνηεζεί πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε ελόο (1) απαγσγνύ θξνπζηηθώλ ππεξηάζεσλ θιάζεο πξνζηαζίαο Σ1+Σ2+Σ3.  

 Γηα ηελ πξνζηαζία  ηεο δηζύξκαηεο γξακκήο ΟΣΔ ζα πξαγκαηνπνηεζεί πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε ελόο αληηππεξηαζηθνύ ηειεθσληθνύ θίιηξνπ πςειήο αληνρήο θιάζεο πξνζηαζίαο Σ3.  

 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

                                                                       
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 

8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ – Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑ 

Ο – Η Όλνκα:  Δπώλπκν:  

Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

 
 

 

 Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο(4), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:  

α) δελ έρσ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα:  
1) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, όπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 
2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 
εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  
2) δσξνδνθία, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζύκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο 
ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηώλ-κειώλ ηεο Έλσζεο 
(ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ 
ηδησηηθό ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζώο θαη όπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή 
ζην εζληθό δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα,  
3) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζύκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ 
ζπκθεξόλησλ ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξώζεθε κε 
ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  
4) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο 
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απόπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  
5) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 
όπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξόιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο θαη 
ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηώζεθε  
ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 
6) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ, όπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 



Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 
γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
ζπκάησλ ηεο, θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 
4198/2013 (Α΄ 215).  

  
 

 

 (4) 

 
Ηκεξνκελία:  .. …./..…/2020 

 
Ο  Δειώλ 

 

 
 

(Υπνγξαθή) 

 
 
 
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 

ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε 

άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 

(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα.  
 
 

 

ΣΔΛΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ 
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