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 2Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Ζ Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ, Ξεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αξγνιίδαο, απεπζχλεη πξφζθιεζε εθδήισζεο  

ελδηαθέξνληνο ,  κε αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ γηα ηελ 

Ξ.Δ. Αξγνιίδαο, ζχκθσλα κε ηνλ  πίλαθα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο I πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

παξνχζαο  , φπσο νξίζηεθε κε ην απφ 18.03.2021 έγγξαθν ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ  Ππληνληζηή  Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ. 

Ζ δηαδηθαζία  ζα πξαγκαηνπνηεζεί  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη, κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο.  

Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζε 17.940,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. θαη 

ππνδηαηξείηαη ζε 12 Ρκήκαηα. 

 

Γίλοληαη δεθηές προζθορές γηα έλα ή περηζζωηερα Σκήκαηα ή γηα ηο ζϊλοιο ηφλ Σκεκάηφλ. 

 
Μεηοδωηες/ες ζα αλαδεητζεί ο οηθολοκηθως θορέας κε ηελ πιέολ ζσκθέροσζα οηθολοκηθή 

προζθορά αποθιεηζηηθά βάζεη ηηκής (τακειωηερε ηηκή) αλά ηκήκα.  

ηελ προζθορά ζα πρέπεη λα αλαγράθεηαη ε περίοδος ηζτϊος ηες, ε ηηκή ηεκατίοσ, o 

ζσληειεζηής Φ.Π.Α., λα προζδηορίδοληαη οη ηετληθές προδηαγραθές ζϊκθφλα κε ηο 

παράρηεκα Ι, θαζϋς θαη ο τρωλος παράδοζες ηφλ εηδϋλ. 

Προζθορά ποσ σπερβαίλεη ηολ προψποιογηζκω αλά Σκήκα ηες παροϊζας ζα απορρίπηεηαη.  

 

Πε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξνληαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη πνζνζηφ  απνξξένπζαο 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. 

Ξξηλ ηελ ππνγξαθή  απνξξένπζαο  ζχκβαζεο ν αλάδνρνο (θαη ν ππεξγνιάβνο, κφλν ζε πεξίπησζε πνπ 

ην πνζνζηφ ππεξγνιαβίαο μεπεξλά ην 30% ηεο ζχκβαζεο) ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία: 

 

 ππεχζπλε δήισζε (επηζπλάπηεηαη ππφδεηγκα – Ξαξάξηεκα ΗΗ) 

 θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα γηα φινπο ηνπο θνξείο πιελ Θεληξηθήο Γηνίθεζεο (ζε ηζρχ) 

 αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα κηζζσηψλ θαη κε κηζζσηψλ (ζε ηζρχ)  

 

 

 

            Λαχπιην     29/04/2021 
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Ο σπουήθηος οηθολοκηθως θορέας οθείιεη λα θαηαζέζεη, σποτρεφηηθά καδί κε ηελ 

προζθορά ηοσ, εγθαίρφς θαη προζεθωληφς, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ: 

 πεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα II  

 πεχζπλε δήισζε, άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπνπ λα δειψλεηαη φηη: 

 Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 

 Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ησλ νπνίσλ ν πξνζθέξνληαο 

έιαβε πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 

 Ρα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 

 Ξαξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε - καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πξηλ ηελ ππνγξαθή 

ζχκβαζεο . 

 Ρεξεί θαη ζα εμαθνινπζήζεη λα ηεξεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγεί, ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο 

Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ 

Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. 

 Γελ ζα ελεξγήζεη αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγεί. 

 Ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

 Θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο δεζκεχεηαη γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ κε αξ. 2016/679 Θαλνληζκνχ (ΔΔ) ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη ηνπ Λ.4624/2019, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

 Γεζκεχεηαη γηα ηελ παξάδνζε ηνπ ζπλφινπ ηεο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ πνπ ζα ηνπ αλαηεζνχλ 

ην αξγφηεξν εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο . 

 Γελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 

απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο. 

 Γελ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ 

αθεξαηφηεηά ηνπ. 

 

Ν θάζε ελδηαθεξφκελνο (θπζηθφ – λνκηθφ πξφζσπν) δχλαηαη λα απεπζχλεη θαη λα θαηαζέζεη ηελ  

νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ  έφς 14/05/2021 θαη ϋρα 15:00 ζην Ρκήκα Γξακκαηείαο ηεο Γ/λζεο 

Γηνηθεηηθνχ Νηθνλνκηθνχ ηεο Ξ.Δ. Αξγνιίδαο, κε αίηεζή ηνπ ή ελαιιαθηηθά ζην e-mail ηεο  Θεληξηθήο 

Γξακκαηείαο :gram@argolida.gr.                 

 

     

 

 
 

 
Κοηλοποίεζε: Ξεξηθεξεηαθφο   Ππληνληζηήο  Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ. 

Με Εληοιή Περηθερεηάρτε 

Ο Προχζηάκελος ηες Δ/λζες 

 
 

Επακεηλϋλδας Μασρωγηαλλες 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Σ Α 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
 

 « ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» 
 

Α/Α ΔΗΓΝΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΡΔΚΑΣΗΑ 
ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑΠ 

ΠΛΝΙΗΘΖ 

ΓΑΞΑΛΖ  

1 ΠΔΛΡΝΛΗΑ 
Γηαζηάζεσλ :1,60 Σ 2,20κ. Πχλζεζε: 

100% Βακβάθη 
200 

 
1.800,00 € 

2 ΘΝΒΔΟΡΔΠ ΞΗΘΔ 
Γηαζηάζεσλ : 65 έσο 1,70ρ2,40. Πχλζεζε: 

100% βακβαθεξέο 
100 

 
2.000,00 € 

3 ΞΛΝΠΑΘΝΗ 

πλφζαθνο  γηα ζεξκνθξαζίεο απφ 0 νC 

έσο + 20 νC. Mε θεξκνπάξ πνπ αλνίγεη 
γχξσ γχξσ θαη γίλεηαη πάπισκα. Ρν 

εμσηεξηθφ πεξίβιεκα λα είλαη λάπινλ θαη 
ην ζεληφλη  βακβαθεξφ 100%,   ε γεκηζή 

ηνπ λα είλαη ηχπνπ Holdfibre.Γηαζηάζεηο: 

κήθνο 230cm - πιάηνο 75cm 

100 
 

2.400,00 € 

4 
ΚΑΜΗΙΑΟΗΑ 

(ΠΚΞΗΔΕΝΚΔΛΑ)  

Καμηιάξη χπλνπ  αληηαιιεξγηθφ κε γέκηζε 

αθξνιέμ 100% . Ξνηφηεηα πθάζκαηνο : 

Βακβάθη 50%. Γηαζηάζεηο :45ρ60 εθ 

100 
 

450,00 € 

5 ΚΑΜΗΙΑΟΝΘΖΘΔΠ 
Καμηιαξνζήθεο 50x70cm. Πχλζεζε: 50% 

βακβάθη, 50% polyester 
100 

 
200,00 € 

6 ΘΟΔΒΑΡΗΑ 
Θξεβάηη πηπζζφκελν , κε κεηαιιηθφ 

ζθειεηφ Φ.25mm , κε ζπξκάηηλν ζνκηέ θαη 

ζηξψκα 5cm, δηάζηαζε: 190x80 cm 

100 
 

6.000,00 € 

7 

ΠΡΟΩΚΑΡΑ ΠΔ 

ΘΖΘΖ ΚΔ 

ΦΔΟΚΝΑΟ 

Ξιάηνο: 70 cm, Κήθνο: 190 cm, Ύςνο: 
7cm. Ππζθεπαζκέλν-Ρπιηγκέλν ξνιφ ζε 

πιαζηηθφ .Πθιεξφηεηα - Κέηξην. Ξπξήλαο-
Αθξφο πνιπαηζέξα  (25 kg/m³).Ύςνο 

Ξπξήλα-7cm. Πχλζεζε πθάζκαηνο -100% 
πνιπεζηεξηθέο κηθξνΐλεο 

100 
 

2.700,00 € 

8 

ΦΝΟΖΡΝΗ 

ΞΝΚΞΝΓΔΘΡΔΠ 
(ΑΠΟΚΑΡΝΗ)  

Σαξαθηεξηζηηθά - UHF θαη VHF, ηζρχο έσο 
6W 

5 
 

200,00 € 

9 
ΡΖΙΔΒΝΔΠ 

(ΛΡΝΛΡΝΘΔΠ) 

Ρειεβφαο 25W (RMS), κε ερεηηθνχο 

ηφλνπο εηδνπνίεζεο, ππνδνρή USB/SD 
MP3 player γηα αλαπαξαγσγή αξρείσλ 

ήρνπ, είζνδνο AUX line, εγγξαθή 

κελχκαηνο έσο 120sec. Λα ιεηηνπξγεί κε 
επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο 

2 
 

60,00 € 

10 
ΓΔΛΛΖΡΟΗΔΠ 
ΖΙΔΘΡΟΗΘΝ 

ΟΔΚΑΡΝΠ 

Θιεηζηνχ ηχπνπ , αζφξπβε, κε κίδα θαη 
θαχζηκν πεηξέιαην. Ηζρχο πεξίπνπ 13 Hp 

θαη 5000W, ηξνρήιαηε 

1 
 

1.500,00 € 

11 
ΓΔΜΑΚΔΛΔΠ 

ΞΝΠΗΚΝ ΓΑΡΝΠ 

1000 ιίηξσλ. Ξαιεηνδεμακελή απν HDPE 
ρξψκαηνο ιεπθνχ ,ζε παιέηα κε ζθειεηφ 

κεηαιιηθφ γαιβαληδέ.  Ξιάηνο 1 κ γηα λα 

ρσξάεη εχθνια ζε εκηθνξηεγά αλνηρηνχ 
ηχπνπ 

2 
 

490,00 € 

12 ΦΑΘΝΗ 
Φαθνί ρεηξφο , θσηεηλφεηεηα 400lumen, 

αδηάβξνρνη κε αληνρή ζε πηψζε. Κε 

κπαηαξίεο 4xAA. 

5 
 

140,00 € 

 
ΠΛΝΙΝ 

 
 

 
17.940,00 

 
 

 
 
 
 
 



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:  .. …./..…/2021 

 

Ο/Η  Δει….. 

 
 

 

(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.  
 
 

 

 
 

 ΣΕΛΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΩΝ 
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