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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 

    Η Περηθέρεηα Πειοπολλήζοσ, Π.Ε. Αργοιίδας απεσζύλεη πρόζθιεζε εθδήιωζες  ελδηαθέροληος γηα 

προκήζεηα ηρηώλ (3) θωηοησπηθώλ κεταλεκάηωλ γηα ηης αλάγθες ηωλ σπερεζηώλ ηες Π.Ε. Αργοιίδας, 

ζύκθωλα κε ηο Ν.4412/2016, κε ηε δηαδηθαζία ηες απεσζείας αλάζεζες.  

Ο ζσλοιηθός προϋποιογηζκός θαη γηα ηα ηρία (3) θωηοησπηθά κεταλήκαηα αλέρτεηαη ζηο ποζό ηωλ οθηώ 

τηιηάδωλ οθηαθοζίωλ εσρώ (8.800,00€) ζσκπερηιακβαλοκέλοσ ηοσ ΦΠΑ, επηκερηδόκελος ζε: 

  ΣΜΗΜΑ Α: Έλα (1) θωηοησπηθό κετάλεκα Α4 αζπρόκασρες εθηύπωζες προϋποιογηζκού 2.200,00€ 

ζσκπερηιακβαλοκέλοσ ΦΠΑ  θαη 

  ΣΜΗΜΑ Β: Δύο (2) θωηοησπηθά κεταλήκαηα Α3 αζπρόκασρες εθηύπωζες, προϋποιογηζκού  

6.600,00€ ζσκπερηιακβαλοκέλοσ ΦΠΑ. 

    

    Η προζθορά ζα δοζεί ζε ηηκή κολάδας ηεκατίοσ ζύκθωλα κε ηης προδηαγραθές ηοσ Παραρηήκαηος Ι 

ηες παρούζας θαη ζα σπογραθεί ζύκβαζε. 

  

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 (σαμηλόηεπη ηιμή) για κάθε ημήμα.  

 

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 ΙΙ) 

2.θοπολογική ενημεπόηηηα (ζε ιζσύ) 

3.αζθαλιζηική ενημεπόηηηα (ζε ιζσύ) 
 

Ο θάζε ελδηαθερόκελος (θσζηθό – λοκηθό πρόζωπο) δύλαηαη λα απεσζύλεη θαη λα θαηαζέζεη έγγραθε 
ζθραγηζκέλε οηθολοκηθή προζθορά έως 28/02/2020 ζηο Πρωηόθοιιο ηες Γρακκαηείας ηες Δ/λζες 

Δηοηθεηηθού Οηθολοκηθού ηες Π.Ε. Αργοιίδας, κε αίηεζε ε οποία θαη ζα πρωηοθοιιεζεί.  
                        

                        

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

            Ναύπιηο,  18/02/2020 
 

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 

 
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΦΩΣΟΣΤΠΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

 Α4 ΑΠΡΟΜΑΤΡΗ ΔΚΣΤΠΩΗ  

 Δηθηπαθό θσηναληηγξαθηθό – ζαξσηήο - εθηππσηήο (εγθαηάζηαζε ζε ηνπηθό 

δίθηπν κέζσ απόδνζεο ζηαηηθήο δηεύζπλζεο IP) 

 Έγρξσκε δηθηπαθή ζάξσζε (scanner) κέζσ twain, scan-to-usb, scan-to-smb, 

scan-to-ftp  

 Σάξσζε ζε κνξθή pdf, jpg 

 Απηόκαηε ζάξσζε δηπιήο όςεο 

 Αλάιπζε ζάξσζεο 600x600 

 Ταρύηεηα ζάξσζεο ηνπιάρηζηνλ 15 ζ.α.ι. Α4 

 Αζπξόκαπξε εθηύπσζε 

 Ελζσκαησκέλε κλήκε RAM >= 1 GB 

 Μέγηζην κέγεζνο ραξηηνύ Α4 

 Απηόκαηε εθηύπσζε δηπιήο όςεο 

 Δπλαηόηεηα κεγέζπλζεο – ζκίθξπλζεο αληηγξάθσλ (25%-400%) 

 Με απηόκαην ηξνθνδόηε – αλαζηξνθέα πξσηνηύπσλ 

 Ταρύηεηα εθηύπσζεο ηνπιάρηζηνλ 30 ζ.α.ι. Α4 

 Πξνηεηλόκελε κέζε κεληαία παξαγσγηθή ηθαλόηεηα ηνπιάρηζηνλ 8.000 ζειίδεο 

 Σπκβαηόηεηα κε Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα Windows 10, 7 θαη XP. 
 
 

 
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΦΩΣΟΣΤΠΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

 Α3 ΑΠΡΟΜΑΤΡΗ ΔΚΣΤΠΩΗ 

 Δηθηπαθό θσηναληηγξαθηθό – ζαξσηήο - εθηππσηήο (δπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο 

ζε ηνπηθό δίθηπν) 

 Έγρξσκε δηθηπαθή ζάξσζε (scanner) κέζσ twain, scan-to-usb, scan-to-smb, 

scan-to-ftp  

 Σάξσζε ζε κνξθή pdf, jpg 

 Απηόκαηε ζάξσζε δηπιήο όςεο 

 Αλάιπζε ζάξσζεο 600x600 

 Ταρύηεηα ζάξσζεο ηνπιάρηζηνλ 20 ζ.α.ι. Α4 

 Αζπξόκαπξε εθηύπσζε 

 Ελζσκαησκέλε κλήκε RAM >= 1 GB 

 Μέγηζην κέγεζνο ραξηηνύ Α3 

 Απηόκαηε εθηύπσζε δηπιήο όςεο 

 Δπλαηόηεηα κεγέζπλζεο – ζκίθξπλζεο αληηγξάθσλ (25%-400%) 

 Με απηόκαην ηξνθνδόηε – αλαζηξνθέα πξσηνηύπσλ 

 Ταρύηεηα εθηύπσζεο ηνπιάρηζηνλ 30 ζ.α.ι. Α4 θαη 10 ζ.α.ι. Α3 

 Πξνηεηλόκελε κέζε κεληαία παξαγσγηθή ηθαλόηεηα ηνπιάρηζηνλ 10.000 ζειίδεο 

 Σπκβαηόηεηα κε Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα Windows 10 θαη 7 θαη XP. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



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:  .. …./..…/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 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
                                                      

 

 

 

                                 


