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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 

       Η Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, Π.Δ. Αξγνιίδαο απεπζχλεη πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα 
πξνκήζεηα εηδψλ γξαθηθήο χιεο (ηκήκα Α) θαη θσηναληηγξαθηθνχ ραξηηνχ (ηκήκα Β), γηα ηηο αλάγθεο 

ησλ ππεξεζηψλ ηεο Π.Δ. Αξγνιίδαο, ησλ Γ/λζεσλ Δθπαίδεπζεο Ν. Αξγνιίδαο θαη ηνπ ΚΔΤ Αξγνιίδαο,  

ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016, κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο.  
       Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη γηα ηα δχν (2) ηκήκαηα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 21.000,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, επηκεξηδφκελνο ζε: 
  ΣΜΗΜΑ Α: Γξαθηθή χιε πξνυπνινγηζκνχ 13.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ γηα ΚΑΔ 1111 

(Απφθαζε αλάιεςεο δαπάλεο α/α 2200)  θαη 

  ΣΜΗΜΑ Β:  Υαξηί θσηναληηγξαθηθνχ Α3, Α4, A4 κπεδ & κεραλνγξαθηθφ, πξνυπνινγηζκνχ  8.000,00€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ γηα ΚΑΔ 1111 (Απφθαζε αλάιεςεο δαπάλεο α/α 2201). 

 
Η πξνζθνξά ζα δνζεί ζε ηηκή κνλάδαο ηεκαρίνπ, θαη ζα ππνγξαθεί ζχκβαζε δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο   

έσο ησλ αλσηέξσ πνζψλ.  
 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα έλα Σκήκα ή γηα ην ζύλνιν ησλ Σκεκάησλ. 

 
Οη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα θαηαζέζνπλ : 

 
Α) Γηα ην Σκήκα 1-γξαθηθή χιε, πξφζθαηε Τπεύζπλε Γήισζε, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,  ζηελ νπνία 

ζα αλαθέξεηαη  όηη: 

1. Δγγπάηαη φηη γηα έλα (1) ρξφλν απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο, δελ ζα ππάξρεη νπνηαδήπνηε 
αιινίσζε ζην πνηνηηθφ επίπεδν ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ. 

2. Σα πξνκεζεπφκελα είδε γξαθηθήο χιεο ζα είλαη θαηλνχξηα, ακεηαρείξηζηα θαη ζε άξηζηε 
πνηνηηθή θαη ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε θαη ζχκθσλα κε ηελ θαηαηεζείζα πξνζθνξά ηνπ. 

3.Σα πξνκεζεπφκελα είδε γξαθηθήο χιεο ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 
Γηα ην Σκήκα 2-ραξηί, πξφζθαηε Τπεύζπλε Γήισζε, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία ζα 

αλαθέξεηαη όηη: 
α. Δγγπάηαη φηη γηα έλα (1) ρξφλν απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο, δελ ζα ππάξρεη νπνηαδήπνηε 

αιινίσζε ζην πνηνηηθφ επίπεδν ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ. 
β. Σν πξνο πξνκήζεηα Φσηναληηγξαθηθφ ραξηί Α4,Α3, κεραλνγξαθηθφ ραξηί θαη 

Φσηναληηγξαθηθφ ραξηί Α4 κπεδ ζα είλαη θαηλνχξην, ακεηαρείξηζην θαη ζε άξηζηε πνηνηηθή θαη 

ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε θαη ζχκθσλα κε ηηο θαησηέξσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
γ. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε ραξηηνχ ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

Β) Οηθνλνκηθή πξνζθνξά, ηζρύνο δύν (2) κελώλ ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ ππνδείγκαηα ηνπ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι. 

 
Οη παξαδφζεηο ησλ εηδψλ ζα γίλνληαη ηκεκαηηθά θαη αλάινγα  πάληα κε ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ καο 

ζα εθηειείηαη δε εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ παξαγγειία καο. 

 

            Ναχπιην,  02/12/2019 
 



ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξνληαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη πνζνζηό ηεο ζύκβαζεο ππό 

κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, νθείιεη λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην πνζνζηό απηό 

θαζώο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη ζύκθσλα κε ην αξζ.58 ηνπ λ.4412/16. 

Μεηνδόηεο  ζα αλαδεηρζεί ν ελδηαθεξόκελνο κε ηε ζπλνιηθά πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο αλά Σκήκα (ρακειόηεξε ηηκή). 

 

Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ν αλάδνρνο (θαη ν ππεξγνιάβνο, κόλν ζε πεξίπησζε πνπ 
ην πνζνζηό ππεξγνιαβίαο μεπεξλά ην 30% ηεο ζύκβαζεο) ππνρξενύηαη λα πξνζθνκίζεη 

ζηελ ππεξεζία: 
1.ππέπζπλε δήισζε (επηζπλάπηεηαη ππόδεηγκα – Παξάξηεκα ΙΙ) 

2.θνξνινγηθή ελεκεξόηεηα (ζε ηζρύ) 

3.αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα (ζε ηζρύ) 
 

 
Ο θάζε ελδηαθεξφκελνο (θπζηθφ – λνκηθφ πξφζσπν) δχλαηαη λα απεπζχλεη θαη λα θαηαζέζεη  έγγξαθε 

ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά έσο 10/12/2019 θαη ψξα 15.00 κ.κ. ζην Πξσηφθνιιν ηεο Γξακκαηείαο ηεο 

Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθνχ ηεο Π.Δ. Αξγνιίδαο,  κε αίηεζε ε νπνία θαη ζα πξσηνθνιιεζεί.  
 

 
 

 
 

 

                                                                                   
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με Δληνιή Πεξηθεξεηάξρε 
Παλαγηώηε Νίθα 

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο 
 

 

Δπακεηλώλδαο Μαπξόγηαλλεο 



                                Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Σ Α 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Σκήκα Α - Γξαθηθή Ύιε   

  
Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Σκήκαηνο Α 

A/A ΔΙΓΟ 
Μνλάδα 

κέηξεζεο 
Πνζόηεηα 

Tηκή άλεπ 
ΦΠΑ 

κνλάδαο 
κέηξεζεο 

1 
Απηνθφιιεηα ραξηάθηα ζεκεηψζεσλ  
75*75 (100 θ.) ηχπνπ post - it 

ηεκάρην 
1 

 

2 
Απηνθφιιεηα ραξηάθηα ζεκεηψζεσλ  
50*50 (100θ.) 

ηεκάρην 
1 

 

3 Γνκνιάζηηρεο ιεπθέο  ηεκάρην 1  

4 Γηαθνξεπηήο 60 θ. ηεκάρην 1  

5 Γηαθνξεπηήο 20 θ. ηεκάρην 1  

6 
Θήθε εγγξάθσλ δηαθαλήο Α4 
 κε ηξχπεο 0,04 ρηι.  

δεζκίδα ησλ 
100 ηκ. 

1 
 

7 Νηνζηέ κε ελζσκαησκέλεο δηαθάλεηεο 20 ζέζεσλ ηεκάρην 1  

8 
Γηαθάλεηεο αξρεηνζέηεζεο κε πηέηα ηχπνπ Leitz 4756-
10-03 ή αληίζηνηρν 

ηεκάρην 
1 

 

9 Γηαθάλεηεο ηχπνπ Π ηεκάρην 1  

10 Γηαθάλεηεο ηχπνπ Γ ηεκάρην 1  

11 Γηνξζσηηθφ πγξφ 20 ml ηεκάρην  1  

12 Γηνξζσηηθφ πγξφ ζεη ζεη 1  

13 Γηνξζσηηθφ ηαηλία 8κ.  ηεκάρην 1  

14 
Δηηθέηεο απηνθφιιεηεο Α4    
γηα Η/Τ ηχπνπ Herma 

θνπηί 
1 

 

15 Ηκεξνιφγηα γηα βάζε γξαθείνπ  ηεκάρην 1  

16 Βάζε επηηξαπέδησλ εκεξνδεηθηψλ ηεκάρην 1  

17 Καξθίηζεο αηζάιηλεο  θνπηί 1  

18 Κφιια ξεπζηή 20γξ. Σεκάρην 1  

19 Κφιια ζηηθ 8γξ Σεκάρην 1  

20 Κφθηεο κε θαξδηά ιάκα  Σεκάρην 1  

21 Λάζηηρα (δηάθνξα κήθε) θηιφ 1  

22 Κιηπο εγγξάθσλ 25κκ θνπηί 1  

23 Κιηπο εγγξάθσλ 32κκ θνπηί 1  

24 Μαξθαδφξνη ππνγξακκίζεσο δηαθφξσλ  ρξσκάησλ  ηεκάρην 1  

25 
Μαξθαδφξνη ςηιήο γξαθήο δηαθαλεηψλ, ρξσκάησλ 
 καχξν, κπιε, θφθθηλν 

ηεκάρην 
1 

 

26 
Μαξθαδφξνη  γξαθήο θηβσηίσλ αλεμίηεινη δηαθφξσλ 
ρξσκάησλ  

ηεκάρην 
1 

 

27 Μνιχβη  2=B  ηεκάρην 1  

28 
ηπιφ δηαξθείαο κε ιεπηή κχηε ηχπνπ bic   
ρξσκάησλ θφθθηλν, κπιέ, καχξν , πξάζηλν 

ηεκάρην 1 
 

29 Μπινθ ζεκεηψζεσλ ξηγέ Φ. 50 Α4  ηεκάρην 1  



30 Ξχζηξα κνιπβηψλ κεηαιιηθή (ρσξίο αληαιιαθηηθά ) ηεκάρην 1  

31 εινηέτπ δηαζηάζεσλ 12ρηι /33κ. ηεκάρην 1  

32 χξκαηα ζπξξαπηηθνχ κεραλήκαηνο κεγάινπ 24/6 θνπηί 1  

33 χξκαηα ζπξξαπηηθνχ κεραλήκαηνο κηθξνχ No 64  θνπηί 1  

34 χξκαηα  ζπξξαπηηθνχ κεραλήκαηνο Νν 23/13 S  θνπηί 1  

35 πλδεηήξεο ράξηνπ No 4  θνπηί 1  

36 πλδεηήξεο ράξηνπ No 5  θνπηί 1  

37 πλδεηήξεο ράξηνπ No  7  θνπηί 1  

38 Σαλάιηα γηα ζπξξαπηηθφ 24/6 ηεκάρην 1  

39 Σαλάιηα γηα ζπξξαπηηθφ 21/4 (2000/64) ηεκάρην 1  

40 Σακπφλ γηα ζθξαγίδεο Νν3 ηεκάρην 1  

41 Σακπφλ γηα ζθξαγίδεο Νν2 ηεκάρην 1  

42 
Φάθεινη αιιεινγξαθίαο No 123 (ραξηί poster & 
απηνθφιιεην) 

ηεκάρην 1 
 

43 Φάθεινη κε απηηά 26*35 ηεκάρην 1  

44 Φάθεινη πιαζηηθνί κε έιαζκα  ηεκάρην 1  

45 Νηνζηέ ράξηηλνη  κε έιαζκα  ηεκάρην 1  

46 Φάθεινη κε θνξδφληα 35*25*15 κε απηηά ηεκάρην 1  

47 
Φάθεινη κε θνξδφληα 30*40*10 ρσξίο  
απηηά 

ηεκάρην 1 
 

48 Φάθεινη κε ιάζηηρν γπαιηζηεξνί  ηεκάρην 1  

49 Φάθεινη ζαθνχια κπεδ /100 gr/ 23 ρ 32 ηεκάρην 1  

50 Φάθεινη ζαθνχια κπεδ/100 gr/ 25 ρ 35 ηεκάρην 1  

51 Φάθεινη ζαθνχια κπεδ/100 gr/ 16 ρ 23 ηεκάρην 1  

52 Φάθεινη ζαθνχια κπεδ/100 gr/ 31 ρ 41 ηεκάρην 1  

53 Κιαζέξ Α4 - 8 - 32 (Υξσκαηηζηφ ράξηηλν)  ηεκάρην 1  

54 Κιαζέξ Α4 - 4 - 32 (Υξσκαηηζηφ Υάξηηλν )  ηεκάρην 1  

55 Φηαιίδηα κειάλη ηακπφλ 32gr   ηεκάρην 1  

56 Υάξαθεο 40 cm πιαζηηθνί ηεκάρην 1  

57 Κφιιεο αλαθνξάο δηπιέο ξηγέ 
δεζκίδα/400 
θχιια 

1 
 

58 Υαξηί ζεκεηψζεσλ (ιεπθφο-θχβνο)  ηεκάρην 1  

59 Υαξηνηαηλίεο αξηζκνκεραλήο απιέο 57*60 ηεκάρην 1  

60 Υαξηνηαηλίεο αξηζκνκεραλήο ζεξκηθέο 57*50 ηεκάρην 1  

61 ειηδνδείθηεο πιαζηηθνί ηεκάρην 1  

62 Θήθεο πεξηνδηθνχ(ρνληξή ράξηηλε) ηεκάρην 1  

63 Βηβιίν πξσηνθφιινπ 25*35 /200 θ. ηεκάρην 1  

64 Βηβιίν πξσηνθφιινπ 25*35/300 θ. ηεκάρην 1  

65 Βηβιίν πξσηνθφιινπ 25*35/ 500 θ. ηεκάρην 1  

66 Βηβιίν δηεθπεξαίσζεο  100 θ. ηεκάρην 1  

67 θξαγίδα μχιηλε  5*9 εθ. ηεκάρην 1  

68 θξαγίδα μχιηλε 7*3,5 εθ. ηεκάρην 1  



69 θξαγίδα μχιηλε 2*5,5 εθ. ηεκάρην 1  

70 θξαγίδα μχιηλε 7,5*10 εθ. ηεκαρην   

71 θαθάθηα εγγξάθσλ πιαζηηθά ηεκάρην 1  

72 Απηφκαηεο ζθξαγίδεο ηχπνπ trodat 4911 ή ηζνδχλακν ηεκάρην 1  

73 Απηφκαηεο ζθξαγίδεο ηχπνπ trodat 4912 ή ηζνδχλακν  ηεκάρην 1  

74 Σακπφλ γηα ηχπνπ trodat 4911 ή ηζνδχλακν  ηεκάρην 1  

75 Σακπφλ γηα ηχπνπ trodat 4912 ή ηζνδχλακν ηεκάρην 1  

76 Σακπφλ γηα ηχπνπ trodat 4913 ή ηζνδχλακν ηεκάρην 1  

77 Φάθεινο θνπηί κε ιάζηηρν 8εθ. Πιάηνο ξάρεο fiber ηεκάρην 1  

78 Φάθεινο θνπηί κε ιάζηηρν 12εθ. Πιάηνο ξάρεο fiber ηεκάρην 1  

79 Φάθεινο θνπηί κε ιάζηηρν 3εθ. Πιάηνο ξάρεο fiber ηεκάρην 1  

80 θξαγίδεο ζηξνγγπιέο Πεξηθέξεηαο ΞΤΛΙΝΔ ηεκάρην 1  

81 Φάθεινη αιιεινγξαθίαο κεγέζνπο 36*44 κπεδ Σεκάρην 1  

82 Γηαρσξηζηηθά  Α-Χ πιαζηηθά Α4   ηεκάρην 1  

83 Γηαρσξηζηηθά ράξηηλα 5 ζεκάησλ  δεζκίδα 1 
 

84 Μεηαιιηθά Διάζκαηα   θνπηί 1 
 

85 Γηαρσξηζηηθά ράξηηλα 10 ζεκάησλ  δεζκίδα  1 
 

86 Σεηξάδηα ζρνιηθά 50 θ. 
ηεκάρην 1 

 

87 Μηθξή ,ειαθξηά Βάζε γηα ζεινηέηπ  
ηεκάρην 1 

 

88 Φαιίδη 17εθ. 
ηεκάρην 1 

 

89 Φαιίδη 21εθ. 
Σεκάρην   

 

90 Υαξηνηαηλία καξθαξηζκαηνο 25mm*30m   
ηεκάρην 1 

 

91 
Απηνθφιιεηε Tαηλία ζπζθεπαζίαο δηάθαλε 
48mm*50m 

ηεκάρην 1 
 

92 Σαλάιηα Απνζπξξαπηηθνχ 
ηεκάρην 1 

 

93 
Ηκεξνιφγην εκεξήζην δεηφ ή ζπηξαι (24*18) 
(ρσξίο επξεηεξίαζε) 

ηεκάρην 1 
 

 

ΤΝΟΛΟ 
 

ΦΠΑ 24% 
 

ΤΝΟΛΟ 
ΜΔ ΦΠΑ  

 

 

 
Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξάο ………………………………. 

                                                                                       Ηκ/λία, Σφπνο  

 

 

Τπνγξαθή & θξαγίδα  Τπνςεθίνπ 

 

 

 



ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΜΗΜΑ Β 
 

Σκήκα Β  – Φσηναληηγξαθηθό ραξηί Α4, Α4 Μπεδ, Α3 & Μεραλνγξαθηθό  
 

Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Σκήκαηνο Β 

Α/Α 
Δίδνο 

 

Μνλάδα 

κέηξεζεο 

 

Πνζόηεηα 
 

Σηκή 
άλεπ 

ΦΠΑ 

κνλάδαο 
κέηξεζεο 

πλνιηθή 

Σηκή άλεπ 

ΦΠΑ 

1 

 

Φσηναληηγξαθηθφ ραξηί Α4 Γεζκίδα ησλ 
500 θχιισλ 

2.000   

2 Φσηναληηγξαθηθφ ραξηί Α3  Γεζκίδα ησλ 
500 θχιισλ 

100   

3 Φσηναληηγξαθηθφ ραξηί Α4 
κπεδ 160 gr 

Γεζκίδα ησλ 
250 θχιισλ 

10   

4 Μεραλνγξαθηθφ ραξηί 8" ρ  
9,5”  Γηπιφ ρξσκαηηζηφ 

 Κνπηί/2000θ. 10   

 ΤΝΟΛΟ   
ΦΠΑ 24%   
ΤΝΟΛΟ ΜΔ 
ΦΠΑ 

  

 
Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξάο ………………………………. 

                                                                                    Ηκ/λία, Σφπνο  

 

Τπνγξαθή & θξαγίδα  Τπνςεθίνπ 

 

 
 

 
Πξνδηαγξαθέο  ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΟΤ ΥΑΡΣΙΟΤ Α4 & Α3 

 

Σν ππφ πξνκήζεηα ραξηί ζα πξέπεη λα πιεξνί ηα παξαθάησ ππνγξακκηζκέλα ζηνηρεία: 
 Να είλαη Α4 δηαζηάζεσλ 21,0 ρ 29,7 εθ. θαη Α3 δηαζηάζεσλ 42,0 ρ 29,7 εθ 

 Να έρνπλ ζχλζεζε ρεκηθνχ πνιηνχ 100%. 
 Να έρνπλ ρξψκα ιεπθφ καη. (110-135 CIE, D65 ). 

 Να έρνπλ βάξνο 80 gr./Μ² ± 4 gr. (θαηά ΣΑΡΡΙ ). 

 Να έρνπλ Πάρνο 92-106 mm (θαηά ΣΑΡΡΙ). 
 ην πεξηηχιηγκα θάζε δεζκίδαο πξέπεη λα γξάθνληαη κε ηξφπν επθξηλή θαη αλεμίηειν :  

Σν είδνο ηνπ ραξηηνχ, Σν φλνκα ή ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ πξνκεζεπηή, νη δηαζηάζεηο ησλ 
θχιισλ, ν αξηζκφο ηνπο θαη ην βάξνο (gr/m²). 

 Σν ραξηί ζα πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε δεζκίδεο ησλ 500 θχιισλ, ν αξηζκφο ησλ 
θχιισλ λα είλαη αθξηβήο, ρσξίο ζρηζκέλα ή ειαηησκαηηθά, λα είλαη φια ηεο ίδηαο δηάζηαζεο, 

πνηφηεηαο θαη θαηεγνξίαο. 

 Οη δεζκίδεο πξέπεη λα είλαη πεξηηπιηγκέλεο κε ραξηί ην νπνίν λα έρεη ππνζηεί επεμεξγαζία 
αδηαβξνρνπνηήζεσο, ηνπιάρηζηνλ εζσηεξηθά θαη θαηά πξνηίκεζε θαη εμσηεξηθά, έηζη ψζηε λα 

πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηε κεηαθίλεζή ηνπ ή ζηνπο ρψξνπο 
φπνπ θπιάζζεηαη. Σν ραξηί πεξηηπιίγκαηνο ζα πξέπεη επίζεο λα έρεη ηθαλή αληνρή έηζη ψζηε λα 

αληέρεη ζηηο δηαθηλήζεηο κε ηα ζπλεζηζκέλα κέζα κεηαθνξάο θαη ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο. Οη 

δεζκίδεο ηέινο, λα είλαη ζπζθεπαζκέλεο ζε θηβψηηα απφ ραξηφλη. 
 

 
 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

                                                                       
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:  .. …./..…/2019 

 

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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