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    Ζ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, Π.Δ. Αξγνιίδαο απεπζύλεη πξόζθιεζε εθδήισζεο  

ελδηαθέξνληνο γηα απεπζείαο αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηώλ απνιύκαλζεο, α) θηηξίσλ 

ζηέγαζεο ησλ ππεξεζηώλ ηεο Π.Δ. Αξγνιίδαο, ηεο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηεο Β/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο θαη ηνπ Κ.Δ.Σ.Υ. Αξγνιίδαο  &  β) ζην ζηόιν νρεκάησλ ηεο Π.Δ. Αξγνιίδαο 

(επηβαηεγώλ, θνξηεγώλ, Μ.Δ.) όπνπ θαη όπνηε θξηζεί απαξαίηεην γηα ηελ απνθπγή δηαζπνξάο 

ηνπ covid -19, γηα ην έηνο 2021 ή έσο νινθιήξσζεο ηνπ θπζηθνύ-νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ 

ηεο Σύκβαζεο (ζε πεξίπησζε νινθιήξσζεο ηνπ πξν ηεο 30/12/2021). Τν θπζηθό αληηθείκελν 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα ηεο παξνύζαο. 

       Ζ πξνζθνξά ζα δνζεί ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο παξνύζαο θαη 

ζα ππνγξαθεί ζύκβαζε. 

Τν πνζό ηεο Σύκβαζεο ζα είλαη 15.000,00 € κε ην ΦΠΑ θαη ε δηάξθεηά ηεο ζα είλαη από ηελ 

αλάξηεζή ηεο ζην Μεηξών ΚΖΜΓΖΣ θαη έσο ηελ νινθιήξσζε ηνπ νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ 

θαη εμάληιεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο θαη ην αξγόηεξν έσο 30/12/2021.  

Γίνονηαι δεκηέρ πποζθοπέρ για ηο ζύνολο ηων ππορ παποσή ςπηπεζιών. 

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

οικονομική πποζθοπά αποκλειζηικά βάζει ηιμήρ (σαμηλόηεπη ηιμή) για ηο ζύνολο 
ηων ςπηπεζιών.  

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

1. ςπεύθςνη δήλωζη (επιζςνάπηεηαι ςπόδειγμα – Παπάπηημα Ι) 
2.θοπολογική ενημεπόηηηα για όλοςρ ηοςρ θοπείρ πλην Κενηπικήρ 

Διοίκηζηρ (ζε ιζσύ) 

3.αζθαλιζηική ενημεπόηηηα μιζθωηών και μη μιζθωηών (ζε ιζσύ) 
 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, αλά εθαξκνγή, κε ηελ 

πξνζθόκηζε ησλ λόκηκσλ παξαζηαηηθώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, θαζώο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνύ 

πνπ ηπρόλ ήζειε δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

πιεξσκή.  

 

Ζ παξαιαβή ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ γίλεηαη από επηηξνπέο παξαιαβήο πνπ ζα 

ζπγθξνηεζνύλ γηα ηελ θαζαξηόηεηα ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 εδάθην δ’ ηνπ άξζξνπ 

221 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

  Ναύπιην,  29/01/2021 
 



Ζ παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο Σύκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί από ηελ 

θαζ΄ ύιελ αξκόδηα ππεξεζία Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη ζην 

αξκόδην απνθαηλόκελν όξγαλν, ήηνη ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, 

είηε απηεπάγγειηα είηε έπεηηα από ζρεηηθή ππόδεημε ησλ αλσηέξσ επηηξνπώλ παξαιαβήο πνπ 

έρνπλ ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπό ηεο θαζαξηόηεηαο, γηα όια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ 

πξνζήθνπζα εθηέιεζε όισλ ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ 

ηνπ αλαδόρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιόγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ όξσλ θαη 

ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο 

δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο, ππό ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016. 

Γίνονηαι δεκηέρ πποζθοπέρ για ηο ζύνολο ηηρ παποσήρ ςπηπεζιών. 

Εναλλακηικέρ πποζθοπέρ αποππίπηονηαι. 
Πποζθοπέρ πος δεν καλύπηοςν ηο ζύνολο ηηρ παποσήρ ςπηπεζιών αποππίπηονηαι. 

Πποζθοπέρ πος ξεπεπνούν ηον ζςνολικό πποϋπολογιζμό αποππίπηονηαι. 
Πποζθοπέρ πος δεν πληπούν ηα απαιηούμενα ζηην παπούζα ππόζκληζη 

αποππίπηονηαι. 

 
Ο θάζε ελδηαθεξόκελνο νηθνλνκηθόο θνξέαο δύλαηαη λα απεπζύλεη θαη λα θαηαζέζεη 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά έσο Γεπηέξα 08/02/2021 θαη ώξα 15.00 ζην e-mail ηεο ππεξεζίαο καο 
doy@argolida.gr ή ελαιιαθηηθά ζηελ Γξακκαηεία ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ Π.Δ. 

Αξγνιίδαο. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα έρεη ρξόλν ηζρύνο ηνπιάρηζηνλ δύν (2) κήλεο. 

                                           
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Με Ενηολή Πεπιθεπειάπση 

Παναγιώηη Νίκα 
Ο Πποϊζηάμενορ ηηρ Δ/νζηρ 

 

 
Επαμεινώνδαρ Μαςπόγιαννηρ 

mailto:doy@argolida.gr
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

                                                                       
ΥΠΕΥΘΥΝΗ 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 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΥ – Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑ 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 
 

 

 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/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 
ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΕΕ 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 Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηώλ-
κειώλ ηεο Έλσζεο (ΕΕ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 
απόθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα (ΕΕ 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 Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (ΕΕ 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/ΔΕΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΕΕ 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/ΕΚ ηνπ 
Επξσπατθνύ 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 (ΕΕ 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/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνύ 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/ΔΕΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΕΕ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία 
ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215).  

  
 

 

 (4) 

 
Ηκεξνκελία:  .. …./..…/2021 

 

Ο  Γειώλ 

 
 

 

(Τπνγξαθή) 

 
 
 
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία 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. Δάλ 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) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ 

δεινύληα ή ηελ δεινύζα.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ-ΦΤΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ  

ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ  

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΝΟΜΙΜΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ  

Α.Φ.Μ. – Γ.Ο.Τ.  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ, Σ.Κ.  

ΠΟΛΗ  

ΝΟΜΟ  

ΣΗΛΔΦΩΝΟ  

e-mail  

ΥΩΡΟΙ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΗ Γ/ΝΗ 

ΩΦΔΛΙΜΟ 

ΔΜΒΑΓΟΝ ζε 

η.κ. 

Σηκή εθαξκνγήο 

ρσξίο ΦΠΑ 

Σηκή εθαξκνγήο κε 

ΦΠΑ 

Kηίξην Α & B   
(δηάθνξεο Υπεξεζίεο) 

Παξαιηαθή νδόο Ναππιίνπ 
Ν.Κίνπ, Ναύπιην 2.659   

Κηίξην Γ’  
(Γ/λζε Γεκ.Υγείαο  
& Κνηλ.Μέξηκλαο) 

Θεζζαινλίθεο 9 & Μελαίνπ, 
Ναύπιην 

341,86 
  

Κηίξην Γ’  
(Γ/λζε Μεηαθνξώλ 
Δπηθνηλσληώλ & KTEO) 

Παξαιηαθή νδόο Ναππιίνπ-
Ν.Κίνπ 

250,00 
  

Κηίξην Δ’ (ΚΔΣΥ) Αλδξηαλνππόιεσο 14, Ναύπιην 114,00 

  

Κηίξην ΣΤ’  
(Αγξνηηθό Κηεληαηξείν 
Άξγνπο) 

Πίλδνπ 46, Άξγνο 60,00 
  

Κηίξην Ε’  
(Υπεξεζίεο Κξαληδίνπ) 

Οδόο Γεκνθξαηίαο-Κξαλίδη 
 

47,55 
  

Κηίξην Ζ΄ (Γ/λζεηο Α/ζκηαο & 
Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο) 

Ακπκκώλεο 7Β-Ναύπιην 695,42 
  

Ορήκαηα επηβαηηθά  Έλα όρεκα 
  

Ορήκαηα θνξηεγά θαη 
Μεραλήκαηα έξγνπ 

 Έλα όρεκα 
  

ΤΝΟΛΟ προσυοράς 
 

σνολική τιμή:……………€ 

τωρίς ΦΠΑ 

………………..€ 

Με ΦΠΑ 

 

Η νηθνλνκηθή κνπ πξνζθνξά ηζρύεη γηα δύν (2) κήλεο από ηελ ππνβνιή ηεο. 

Ηκεξνκελία:……………………          

Γηα ην ππνςήθην αλάδνρν 

                θξαγίδα / ππνγξαθή 

Ολνκαηεπώλπκν Ννκίκνπ    

           Δθπξνζώπνπ 

ΣΕΛΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ 
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