
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 
(Δ.Ο.Ε.Π.ΑΠ. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ταχ. Διεύθυνση: Καραμπατζάκη - Αναπαύσεως 
Ταχ. Κώδικας: 38446 
Τηλέφωνο: 24210 – 91196 
Email:d.lefkas@doepap.gr   

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ: 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ/ Ε-ΜΑΙL: 

ΑΦΜ - Δ.Ο.Υ: 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: 

Α.Δ.Τ. (Νομίμου Εκπροσώπου): 
 

 
Α/
Α 

CPV ΤΙΤΛΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ  ΑΞΙΑ με 
Φ.Π.Α  

1 

 
24312220-2 

Υποχλωριώδες 
νάτριο 

 
 

Χλώριο σε δεξαμενή, 
υποχλωριώδες νάτριο 
Τεχνικά χαρακτηριστικά : 
διάλυμα 13% ενεργό 
χλώριο   (IDEX : 017-011-
00-1, CAS : 7681-52-9, EC 
: 231-668-3)  
 
Χημικήδομή:NaOCI      
 
 

kgr 55.550    



2 
24312220-2 

Υποχλωριώδες 
νάτριο 

 

Χλώριο σε Δοχείο 
χωρητικότητας 32 λίτρων 
, υποχλωριώδες νάτριο 
Τεχνικά χαρακτηριστικά : 
διάλυμα 13% ενεργό 
χλώριο   (IDEX : 017-011-
00-1, CAS : 7681-52-9, EC 
: 231-668-3)  
 
Χημικήδομή:NaOCI      
 
 
 
   
 

Τεμάχια 
Δοχείο με 

χωρητικότη
τα 32 

λίτρων 

45    

  3 

24962000-5 
Χημικά 

επεξεργασίας 
νερού 

 

PhMinus, Θειϊκό οξύ 
Τεχνικά χαρακτηριστικά : 
(Ph Minus ADR/IMG : 
UN2796, Θειϊκόοξύ, 
8,ΙΙ,(Ε), F-A,S-B 
 
Χημική δομή : 
H2SO4 

Εμφάνιση: Διαφανές υγρό 

Χρώμα: Άχρωμο 

Φαινόμενη πυκνότητα: 1,29 - 

1,33 g/cm3 

 
 

 

 

 

 
 
 

litra 14.916    

  4 

24962000-5 
Χημικά 

επεξεργασίας 
νερού 

 

Αλγοκτόνο 
Τεχνικά χαρακτηριστικά : 
Αλγοκτόνο υγρό 
(CAS : 68424-85-1) 
 
Χημική δομή : 
Το αλγοκτόνο προκύπτει 
από τη δραστική ουσία, 
Quaternaryammoniumco
mpounds, benzyl-C12-16-
alkyldimethyl, chlorides 
 
Εμφάνιση: Υγρό 
Χρώμα: Γαλάζιο 
Φαινόμενη πυκνότητα: 
0,98 – 1,02 g/cm3 στους 
20οC 
pH = 7-8 στους 20οC 
 

litra 1.342    

 5 

24962000-5 
Χημικά 

επεξεργασίας 
νερού 

 

Ταμπλέτες μέτρησης 
χλωρίου &ph τύπου : 
d.p.dNo 1 Τύπου 
Grundfos  (συσκευασίας 
των 250 τεμαχίων)  

Τεμάχια  2    

 6 24962000-5 Ταμπλέτες μέτρησης Τεμάχια  2    



Χημικά 
επεξεργασίας 

νερού 
 

χλωρίου &ph τύπου : 
d.p.dNo 1  (συσκευασίας 
των 250 τεμαχίων) 

Σύνολο  

 

Για όλα τα ζητούμενα είδη πρέπει να προσκομιστούν υποχρεωτικά βάσει 
Νομοθεσίας, άδεια κυκλοφορίας ΕΟΦ ή άλλου αντίστοιχου οργανισμού Πιστοποίησης . 

 
Οι προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω ή όλα τα 

προς προμήθεια είδη. Η αναθέτουσα αρχή θα αναθέσει το κάθε είδος  της ανάθεσης, 

στον οικονομικό φορέα με την χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για το κάθε είδος  χωριστά. 

Η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής  ( 5% επί του καθαρού ποσού) είναι απαραίτητη 

πριν την υπογραφή της σύμβασης.  Εξαιρούνται οι ταμπλέτες μέτρησης χλωρίου και ph. 

1.Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται από την έναρξη της σύμβασης  μέχρι τις 
31 Δεκεμβρίου 2022 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 
2. Η παραλαβή των ειδών,η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της επιτροπής 
παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων216-221 του 
Ν. 4412/2016. 
3. Η παραλαβή των ειδών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 
ωςοργανωτική μονάδα του Ν.Π.Δ.Δ.. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο 
απαιτούμενος έλεγχος  και μπορεί να καλείται ναπαραστεί και ο ανάδοχος. 
4. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα είδη δεν ανταποκρίνονταιπλήρως 
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής,που 
αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης 
καιγνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα 
τωνπαρεχόμενων ειδών ή και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες 
νακαλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
5. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, 
μεαιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των παραδοτέων 
ειδών,με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της απόφασης του 
ΔιοικητικούΣυμβουλίου, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική 
παραλαβή τωνπαρεχόμενων ειδών ή και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει 
σχετικό πρωτόκολλοοριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
6. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται με απόφαση του 
ΔιοικητικούΣυμβουλίου, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν 
παρέλθει χρονικόδιάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του και δενληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, 
θεωρείται ότι η παραλαβήέχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 



7. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου,πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 
πουσυγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία δεν μπορεί 
νασυμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την 
παραλαβήστον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 
προβαίνεισε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και 
συντάσσει τασχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται 
πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη 
των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή 
παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
8. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παραδοτέων ειδών,με 
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από γνωμοδότηση της 
επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των ειδών με άλλα, που 
ναείναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται 
απότην απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας 
της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να 
είναιμεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και ο 
συμβαλλόμενοςθεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται στις προαναφερθείσες ποινικές 
ρήτρες, λόγωεκπρόθεσμης παράδοσης. 
9. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα είδη που απορρίφθηκαν μέσαστην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, 
κηρύσσεταιέκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 
Κατά την παράδοση το προϊόν θα συνοδεύεται 

Α) από αντίγραφο ή φωτοτυπία του δελτίου παραγγελίας προς την εταιρεία παραγωγήςτου, 
Β) από αντίγραφο του δελτίου παραλαβής του. 
Γ) από πιστοποιητικό ποιότητας- καταλληλότητας για την επεξεργασία νερού 
ανθρώπινηςκατανάλωσης, που θα αναφέρει την περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο αλλά και 
τηνσύσταση του διαλύματος ως προς τα παρακάτω τουλάχιστον ποιοτικά 
χαρακτηριστικά:Na2CO3, CLO3, NAOH, PH, διαύγεια του διαλύματος και την περιεκτικότητα 
σε μέταλλαόπου θα εκδίδεται από την εταιρεία παραγωγής του.Η ποιότητα του προϊόντος, 
όσον αφορά το ενεργό χλώριο, θα εξετάζεται κάθε φοράαπό το Γενικό Χημείο του Κράτους 
ή από πιστοποιημένο, ως προς τη συγκεκριμένηπαράμετρο, εργαστήριο επιλογής του 
αναδόχου ενώ, για τις υπόλοιπες παραμέτρους, οΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. έχει το δικαίωμα να 
προβεί σε έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί ηταυτοποίηση του προϊόντος σύμφωνα με 
το πιστοποιητικό ποιότητας που θα προσκομισθείκατά την παράδοση . 
Αν η περιεκτικότητα του προϊόντος σε ενεργό χλώριο είναι λιγότερο από 140γραμ./λιτρ. 
Έως και μέχρι 120 γρα. /λιτ. ή περισσότερο από 155 γραμ. /λιτ. και έως 160 γραμ./λιτ., θα 
γίνεται δεκτό, αλλά θα επιβάλλεται χρηματική ποινή ανά κιλό Ίση με 0,3 λεπτά του ευρώ 
ανά γραμμάριο επί του συνόλου των γραμμαρίων που θα υπολείπονται των 140 γραμ. /λιτ 
ή θα είναι επιπλέον των 155 γραμ/λιτ. Αν η περιεκτικότητα του προϊόντος σε ενεργό χλώριο 
είναι λιγότερο από 120 γρμ./λιτ. έως και μέχρι 98 γραμ./ λιτ, θα γίνεται δεκτό, αλλά θα 
επιβάλλεται χρηματική ποινή ανά κιλό ίση με 0,4 λεπτά του ευρώ ανά γραμμάριο επί του 
συνόλου των γραμμαρίων που θαυπολείπονται των 140 γραμ/λιτ.Σε περίπτωση που 



υπάρχει μεγαλύτερη απόκλιση από τις παραπάνω τιμές(λιγότερο από 98 γραμ/λιτ. ή 
περισσότερο από 160 γραμ /λιτρ ), ή ο προμηθευτής δενπροσκομίσει κατά την παράδοση 
τα παραπάνω έγγραφα, ή μετά από έλεγχο τουδιαλύματος, δεν θα διαπιστωθεί 
ταυτοποίηση του προϊόντος σύμφωνα με το πιστοποιητικόποιότητας που θα προσκομισθεί 
στη συγκεκριμένη παράδοση που θα γίνει ο έλεγχος, τότεδεν θα γίνεται δεκτό ή δεν γίνεται 
οποιαδήποτε χρέωση, εφόσον το προϊόν έχειπαραληφθεί ποσοτικά, και θα εκπέσει η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης υπέρ του ΔΟΕΠΑΠ –ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου.Τυχόν ενστάσεις του 
αναδόχου για τα αποτελέσματα του εργαστηρίου σε κάθεπαράδοση δεν γίνονται δεκτές και 
οι ποινές θα εισπράττονται άμεσα, δηλαδή η χρέωσηανά κιλό στο τιμολόγιο θα γίνεται 
σύμφωνα με τα παραπάνω.Τα παραπάνω ισχύουν μέχρι την παράδοση όλης της 
ζητούμενης ποσότητας.Αναθεώρηση αποκλείεται.Η παράδοση των ειδών πρέπει να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα απότον Διευθυντή του Οργανισμού και θα 
γίνεται με μέσα μεταφοράς του προμηθευτή στους χώρους , σύμφωνα με την παραγγελία 
της Διεύθυνσης του Δ.Ο.Ε.Π.ΑΠ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔήμουΒόλου. Εκεί θα παραδίδει το αντίγραφο 
του δελτίου παραγγελίας, παραλαβής και τοπιστοποιητικό ποιότητας και θα λαμβάνονται 
δείγματα, για τον ποιοτικό έλεγχο, από τονυπεύθυνο υπάλληλο του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 
Δήμου Βόλου και με ευθύνη του θααποστέλλονται στο εργαστήριο όπως 
προαναφέρεταιΑργότερα με συνοδεία υπαλλήλου του αρμόδιου γραφείου θα ζυγίζεται το 
όχημασε γεφυροπλάστιγγα επιλογής του Αναδόχου (μέσα στο Π.Σ. του Δήμου Βόλου), πριν 
καιμετά την παράδοση του προϊόντος .Η παράδοση θα γίνεται σε θέσεις (δεξαμενές ή 
αντλιοστάσια), που θα υποδεικνύειο υπάλληλος του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Μετά το πέρας της 
διαδικασίας αυτής θα γίνεται ηποσοτική παραλαβή, δηλαδή ο υπάλληλος θα υπογράψει 
μόνο το δελτίο αποστολής και δεν θα παραλάβει τιμολόγιο, ενώ η ποιοτική παραλαβή και η 
έκδοσή του τιμολογίου θα γίνει μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το εργαστήριο.Η 
χρέωση θα γίνεται βάση του ζυγολογίου και των αποτελεσμάτων του δειγματοληπτικού 
ελέγχους.Οι δαπάνες για τη ζύγιση και των ποιοτικών ελέγχων βαρύνουν τον ανάδοχο.Η 
παράδοση του προϊόντος, κατά τη τμηματική παραλαβή, θα γίνεται πάντα μετάαπό δύο (2) 
ημέρες κατόπιν της τηλεφωνικής ή με email παραγγελίας του αρμόδιουυπαλλήλου του 
ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. . Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στον παραπάνωόρο τότε θα 
κηρυχθεί έκπτωτος και θα εκπέσει η εγγύηση καλής εκτέλεσης υπέρ του ΝΠΔΔ Ο ανάδοχος 
στην προσφερόμενη τιμή ανά λίτρο θα συμπεριλάβει και την δαπάνη φόρτωσης και 
μεταφοράς με δικά του μέσα στις εγκαταστάσεις των κτιρίων του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 
Δήμου Βόλου ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν καθώς και την δαπάνη της ζύγισης 
και τον έλεγχο για την ποιότητα του (τακτικών ή έκτακτων). Η παράδοση των ειδών πρέπει 
να πραγματοποιείται σύμφωνα μα τα οριζόμενα από τον Διευθυντή του Οργανισμού. Η 
παράδοση των προϊόντων θα γίνεται στα Κολυμβητήρια του ΝΠΔΔ( Βόλου και Νέας Ιωνίας) 
και συγκεκριμένα : 

1. Κολυμβητήριο Βόλου «Ιάσων Ζηργάνος»  
Διεύθυνση:  Σταδίου 31  
Τηλ. : 2421055364 

2. Κολυμβητήριο Νέας Ιωνίας «Β. Πολύμερος»  
Διεύθυνση: Δοξοπούλου 35  
Τηλ. : 24210 69885 
 
 



Σε περίπτωση που Οργανισμός κάνει χρήση και άλλων χώρων ως αποθήκη, προκειμένου να 
καλύψει τις διάφορες υπηρεσιακές ανάγκες, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να 
παραδίδει τα είδη και στους νέους αυτούς χώρους αποθήκευσης, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της υπηρεσίας, στο πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου και Νέας Ιωνίας. 

Σύνολο με Φ.Π.Α. ολογράφως. : 
……………………………………..……………… ………………………………… 

Τα αντίστοιχα τιμολόγια θα παραδοθούν με ευθύνη του 
προμηθευτή. 

Ο Προσφέρων 
(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
 

 

ΠΡΟΣ(1): Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου 

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. αποδέχομαι τους όρους της υπ’ αρ. πρωτ. …………………και ημερομηνίας  …………….. πρόσκληση.  
Β1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:   

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 
1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.   

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.  

  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.  

Β2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, 
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας.  
Β3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.  
Β4. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(κυρίας και επικουρικής).  
Γ. αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής 
των λόγων αποκλεισμού 1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) 
πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.  
       

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) 
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 Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών 
 
 

 (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. 

 
 

 

 

 

 


