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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 

       Η Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, Π.Δ. Αξγνιίδαο απεπζχλεη πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα 

πξνκήζεηα θσηναληηγξαθηθνχ ραξηηνχ, 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 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 9.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 

θαη αθνξά: 
 Υαξηί θσηναληηγξαθηθφ Α3, Α4 & A4 κπεδ. 

 

Η πξνζθνξά ζα δνζεί ζε ηηκή κνλάδαο ηεκαρίνπ ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο, θαη ζα 

ππνγξαθεί ζχκβαζε δηάξθεηαο ελφο (1) έηνπο.  
 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ εηδψλ. 
Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο απνξξίπηνληαη. 

Πξνζθνξέο πνπ δελ θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ εηδψλ θαη ηηο ζπλνιηθέο πνζφηεηεο 

απνξξίπηνληαη. 
Πξνζθνξέο πνπ μεπεξλνχλ ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ (9.000,00 € κε ΦΠΑ) απνξξίπηνληαη. 

Πξνζθνξέο πνπ δελ πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε (δηθαηνινγεηηθά, 
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θιπ) απνξξίπηνληαη. 

 
Οη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα θαηαζέζνπλ : 

 

Α) Πξφζθαηε Τπεχζπλε Γήισζε, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ςεθηαθή ππνγξαθή ή κε θπζηθή 
ππνγξαθή, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη φηη: 

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 θαη 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, ηζρχνο δχν (2) κελψλ 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.  

Σα ζεκεία παξάδνζεο ζα είλαη, θαηά πεξίπησζε, ηα εμήο : 
 Σν θεληξηθφ θηίξην (παξ. νδφο Ναππιίνπ-Ν.Κίνπ),  

 Η Γ/λζε Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, (παξ. νδφο Ναππιίνπ-Ν.Κίνπ, ζέζε Κηφζθηα) 

 Η Γ/λζε Γεκφζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο (Θεζζαινλίθεο 9, Ναχπιην), 

 Η Γ/λζεηο Α/ζκηαο & Β/ζκηαο Δθπ/ζεο Αξγνιίδαο (νδφο Ακπκψλεο 7Β, Ναχπιην)  

 

            Ναχπιην,  07/10/2020 
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ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξνληαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, νθείιεη λα αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην πνζνζηφ απηφ 

θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη ζχκθσλα κε ην αξζ.58 ηνπ λ.4412/16. 

Μεηνδφηεο  ζα αλαδεηρζεί ν ελδηαθεξφκελνο κε ηε ζπλνιηθά πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 

 

Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο (θαη ν ππεξγνιάβνο, κφλν ζε πεξίπησζε πνπ 
ην πνζνζηφ ππεξγνιαβίαο μεπεξλά ην 30% ηεο ζχκβαζεο) ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη 

ζηελ ππεξεζία: 

1.ππέπζπλε δήισζε (επηζπλάπηεηαη ππφδεηγκα – Παξάξηεκα ΙΙ) 
2.θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα (ζε ηζρχ) 

3.αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (ζε ηζρχ) 
 

Ο θάζε ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα απεπζχλεη θαη λα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ 
έσο 15/10/2020, εκέξα Πέκπηε 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 ή ελαιιαθηηθά 

ζην e-mail ηεο ππεξεζίαο καο doy@argolida.gr .  
 

 
 

 

 
 

                                                                                   
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με Δληνιή Πεξηθεξεηάξρε 
Παλαγηψηε Νίθα 

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο 
 

 

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

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 
Φσηναληηγξαθηθφ ραξηί Α3, Α4 & Α4 Μπεδ  

 
Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

Α/Α 
Δίδνο 

 

Μνλάδα 
κέηξεζεο 

 

Πνζφηεηα 

 

Σηκή 

άλεπ 
ΦΠΑ 

κνλάδαο 

κέηξεζεο 

πλνιηθή 
Σηκή άλεπ 

ΦΠΑ 

1 

 

Φσηναληηγξαθηθφ ραξηί Α4 Γεζκίδα ησλ 
500 θχιισλ 

2.400   

2 Φσηναληηγξαθηθφ ραξηί Α3  Γεζκίδα ησλ 
500 θχιισλ 

100   

3 Φσηναληηγξαθηθφ ραξηί Α4 
κπεδ 160 gr 

Γεζκίδα ησλ 
250 θχιισλ 

20   

 ΤΝΟΛΟ   
ΦΠΑ 24%   
ΤΝΟΛΟ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΜΔ ΦΠΑ 

  

 

Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξάο ………………………………. 

                                                                           Ηκ/λία, Σφπνο  

 

Τπνγξαθή & θξαγίδα  Τπνςεθίνπ (ή ςεθηαθή ππνγξαθή) 

 
 

 

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:  .. …./..…/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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