
   
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) 

(∆ιαδικασία απευθείας ανάθεσης µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα   
από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής) 

 
1.         Γνωρίζεται ότι, η ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Σάµου, λαµβάνοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις 
α) Του Ν. 1481/1984 ΄΄Οργανισµός Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης΄΄, όπως αυτές ισχύουν (ΦΕΚ Α΄- 152/8-10-1984).  
β) Του Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης κ.λ.π»(Α.143) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 
4337/2015 (Α.129), 
γ) Του Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, ∆ιοικητική ∆ικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη 
φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄-240). 
δ) Του Ν.2286/1995 (Α’-95) «Προµήθειες ∆ηµοσίου Τοµέα και συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε-συµπληρώθηκε 
και ισχύει µέχρι σήµερα. 
ε) Του Ν. 2452/1996 «Ρύθµιση θεµάτων προσφυγών κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1975/1991 και άλλες 
διατάξεις» σε συνδυασµό µε το Ν. 2676/1999. 
στ) Του Ν.2690/1999 (Α’-45) , αρθ.21 , «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας & άλλες διατάξεις» 
ζ) Του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής 
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.», 
όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε το άρθρο 231 του Ν.4281/2014 «Κεφάλαιο Β΄ Γενική ∆ιάρθρωση – Αρχηγείο 
Ελληνικής Αστυνοµίας» και ισχύει. 
η) Του Ν. 4412/2016 (Α.147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε – συµπληρώθηκε και ισχύει σήµερα. 
θ) Του Π.∆. 191/1995 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται 
από το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα. 
ι) Του Π.∆.14/2001 (Α’-12) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνοµίας», όπως ισχύουν. 
ια) Του Π.∆. 184/2009 ΄΄Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισµός των αρµοδιοτήτων του΄΄ (ΦΕΚ Α΄ - 
213/7-10-2009). 
ιβ) Του Π.∆. 85/2012 (Α΄-141) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών». 
ιγ) Του Π.∆. 178/2014 (Α.281) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνοµίας». 
ιδ) Του Π.∆. 123/2016 (Α΄-208) «Ανασύσταση και µετονοµασία Υπουργείων» 
ιε) Του Π.∆. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες (Α.145). 
ιστ) Του Π.∆. 131/2016 «Σύσταση ∆.Ε.Ε.Π.∆.» (Α.235) 
ιζ) Του Π.∆. 7/2017 (Α.14) «Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής 
Αστυνοµίας». 
Β. Την υπ΄αριθµ. Γ∆ΟΕΣ/1/2/225 από 24-12-2015 (Β΄-2884) Απόφαση κ. Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης επί θεµάτων 
δηµοσιολογιστικού χαρακτήρα σε υφιστάµενα υπηρεσιακά όργανα.» 
Γ. Την υπ’αριθµ. Γ∆ΟΕΣ/4/28-θ΄ από 19/12/2016 Απόφαση Γ.∆.Ο.Ε.Σ.(Β.4130).  
∆. Την υπ’ αριθµό Γ∆ΟΕΣ/1/2/243-β από 27/09/2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Μεταβίβαση 
αρµοδιοτήτων Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών επί θεµάτων Ελληνικής Αστυνοµίας σε υφιστάµενα υπηρεσιακά 
όργανα» (Β΄3470). 
Ε. Την υπ’ αριθµ. 7001/2/358-δ΄ Απόφαση κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνοµίας «Λειτουργία Γενικών και Μερικών 
∆ιαχειρίσεων Ελληνικής Αστυνοµίας.» 
ΣΤ. Την υπ’ αριθµό 7000/1/7/18 από 5-12-2017 Απόφαση κ. Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών µε θέµα: «Ορισµός 
∆ευτερευόντων ∆ιατακτών, του Ειδικού Φορέα 07-410 «Ελληνική Αστυνοµία» έτους 2018» (ΦΕΚ Β΄4318/11-12-2017). 
Ζ. Την υπ’ αριθµό 7000/1/7/18-ε΄ από 28-12-2017 Απόφαση κ. Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών µε θέµα: 
«Μεταβίβαση πιστώσεων µέσω επιτροπικών ενταλµάτων στους δευτερεύοντες διατάκτες του Ειδικού Φορέα 07- 410 
«Ελληνική Αστυνοµία» έτους 2018» (ΦΕΚ Β΄4703/29-12-2017).   
Η. Την υπ’ αριθµό 7000/1/7/18-η΄ από 28-12-2017 ∆ιαπιστωτική Πράξη κ. Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών µε θέµα: 
«Ορισµός ως επιχειρησιακών µονάδων, υποκείµενων ή υπαγόµενων στον Φορέα της Ελληνικής Αστυνοµίας, του 
Υπουργείου Εσωτερικών κατά το άρθρο 6, παρ. 2 εδάφιο γ’ του ν. 4412/2016, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄4703/29-12-2017).   
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 €  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
και των νόµιµων κρατήσεων (προϋπολογισµός χωρίς Φ.Π.Α.: 
1.709,40€, πλέον Φ.Π.Α. 290,60€). 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προµήθεια γραφικής ύλης για την 
κάλυψη κατεπειγουσών ανελαστικών λειτουργικών αναγκών της 
∆/νσης Αστυνοµίας Σάµου και των Υφιστάµενων Υπηρεσιών της. 
(Περιγράφεται αναλυτικά στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙ∆ΩΝ (CPV): 30192700-8  «Γραφική ύλη» 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  Τακτικός Προϋπολογισµός 
                                     ΚΑΕ 1111, (Ε.Φ. 07-410),  
                                     Οικονοµικού έτους 2018 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ  



 
Θ. Την υπ’ αριθµ. Γ.∆.Ο.Ε.Σ/4/28-λθ’ από 07/12/2017 Κ.Υ.Α. µε θέµα: «Ανάθεση αρµοδιοτήτων των άρθρων 24,26,66 και 
69γ του Ν.4270/14 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών 
(Τοµέας Προστασίας του Πολίτη) στις ∆ηµοσιονοµικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (∆.Υ.Ε.Ε) του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους». (ΦΕΚ Β’4315). 
Ι. Το υπ’ αριθµό 8487/18/129688 από 19/01/2018 πρωτογενές αίτηµα της ∆/νσης Αστυνοµίας Σάµου (Α∆ΑΜ: 
18REQ002564872) (Ε.Φ. 07-410). 
ΙΑ. Την υπ’ αριθµό 8045/22/6916-1 από 22/01/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της ∆/νσης Αστυνοµίας Σάµου, µε 
Α.∆.Α.: 61ΑΞ465ΧΘ7-9ΤΨ και Α∆ΑΜ Έγκρισης: 18REQ002573255 (Ε.Φ. 07-410). 
- Α/Α ∆απάνης: 6916 
- Αριθµός καταχώρησης Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της ∆.Υ.Ε.Ε. Ν. Σάµου: 9405 
 
προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προµήθειας γραφικής ύλης για την κάλυψη κατεπειγουσών 
ανελαστικών λειτουργικών αναγκών της ∆/νσης Αστυνοµίας Σάµου και των Υφιστάµενων Υπηρεσιών της και µέχρι του 
συνολικού ποσού των δύο χιλιάδων ευρώ #2.000,00€#, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και νοµίµων κρατήσεων, 
σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις που περιγράφονται αναλυτικά στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Α΄, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
 
2. Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών ορίζεται αποκλειστικά η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016,στο 
σύνολο των υπό προµήθεια ειδών. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στο σύνολο της προσφερθείσας τιµής  για το 
σύνολο των υπό προµήθεια ειδών. 
Εφόσον υπάρξουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προµηθευτή  µε κλήρωση µεταξύ 
των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµοδίου συλλογικού 
οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων (Άρθρο 90 Ν.4412/2016).  
 
3.        Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται µόνο σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς. Προσφορές που 
δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Στην τιµή προσφοράς περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του προµηθευτή, µέχρι και την παράδοση των υπό προµήθεια 
ειδών και πέραν αυτής ουδεµία άλλη οικονοµική ή άλλου είδους απαίτηση µπορεί να εγερθεί.  
Οι τιµές νοούνται ΧΩΡΙΣ ΟΡΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ και παραµένουν σταθερές σε όλη 
τη διάρκεια της σύµβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
  
4.         Η προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και να καλύπτει, µε 
ποινή ακυρότητας, το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών (σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας Πρόσκλησης).  
 
5.        Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές - απαιτήσεις του Παραρτήµατος 
Α΄ της παρούσας Πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες 
εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
6. Η παρούσα δαπάνη υπόκεινται σε κρατήσεις ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 5,63272%, οι οποίες κατανέµονται ως 
ακολούθως: 
α) υπέρ των ασφαλιστικών Ταµείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., συνολικού ποσού 5,57056%, ως εξής: 
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72% ήτοι µερικό σύνολο 5,44% και επί του µερικού συνόλου τέλη χαρτοσήµου 2% και επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
β) υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, συνολικού ποσού 0,06216%, ως εξής: 
0,06 % επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου, κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήµου ποσοστού 3% επί της 
προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήµου. 
              Επίσης, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 4% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουµένων των ανωτέρω 
κρατήσεων), σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
             
7. Η πληρωµή της δαπάνης θα γίνει, µετά την οριστική παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών, την προσκόµιση 
κανονικά συµπληρωµένου τιµολογίου, κανονικά θεωρηµένο, µε την ένδειξη «ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ» και αφού συνταχθούν όλα τα 
δικαιολογητικά της δαπάνης, τα οποία µετά τον έλεγχο που θα διενεργείται από την Υπηρεσία µας, θα αποστέλλονται στην 
∆.Υ.Ε.Ε. Ν. Σάµου για την εκκαθάριση της δαπάνης και έκδοση χρηµατικού εντάλµατος στο όνοµα του δικαιούχου, προς 
πληρωµή µε πίστωση-κατάθεση στο δηλωθέν τραπεζικό λογαριασµό του δικαιούχου. 
             Επίσης, η πληρωµή του τιµολογίου θα γίνει εντός τριάντα (30) ηµερών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
Υποπαράγραφο Ζ.5 ‘’Συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων και ∆ηµοσίων Αρχών’’ της Παραγράφου Ζ’  ‘’Προσαρµογή της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 
πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές’’ του Ν.4152/2013 (Α΄-107). 
 
8.      Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, µε αιτιολογηµένη εισήγησή του, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της 
σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση της µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για 
κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου από τα έγγραφα της σύµβασης ποσοστού, απαιτείται 
προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή (Άρθρο 105 παρ. 1 του Ν.4412/2016). 
 
9.  Οι ενδιαφερόµενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν στην ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Σάµου 
(Πρέσβεως ∆ηµ. Νικολαρεϊζη 3 – Τ.Κ. 83100 Σάµος), µέχρι την 28/03/2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00’  
(ηµεροµηνία και ώρα λήξης προθεσµίας κατάθεσης προσφορών), εντός σφραγισµένου φακέλου σχετική 
προσφορά για την ανωτέρω προµήθεια µε την προσφερόµενη τιµή, σύµφωνα µε το συνηµµένο στην παρούσα 
Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). 
Κάθε προµηθευτής µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά. 
∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 



 
∆εν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. 
Ο σφραγισµένος φάκελος προσφοράς να φέρει εξωτερικά τις εξής ενδείξεις: 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ. 
 
10.      Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκµήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση αυτής της πρόσκλησης και 
των λοιπών εγγράφων της σύµβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προµήθειας. 
 
11. Οι προσφορές που περιέρχονται στη ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Σάµου, µετά τη λήξη της προθεσµίας για την παραλαβή 
των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους προσφέροντες. 
 
12. α. Κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο προµηθευτής υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες 
απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του προσαρτήµατος Α του Ν. 4412/2016, της νοµοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των 
εργαζοµένων και πρόληψης του επαγγελµατικού κινδύνου. Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής, συνιστά σοβαρό 
επαγγελµατικό παράπτωµα του προµηθευτή, κατά την έννοια της περ. θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  
       β. Στις συµβάσεις προµηθειών προϊόντων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν.2939/2001, επιπλέον του όρου 
της παραγράφου 12.α. περιλαµβάνεται ο όρος ότι ο προµηθευτής υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύµβασης και καθ’ 
όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 
12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή 
µέσω του αρχείου δηµοσιοποίησης εγγεγραµµένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται 
στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσµίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 και 
αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συµφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά µνεία του αριθµού ΕΜΠΑ του 
υπόχρεου παραγωγού. Η µη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 
του άρθρου 105 του Ν.4412/2016. 
       - Προς τούτο, ο προµηθευτής υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισµού, για τα υπό προµήθεια είδη/προϊόντα που 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν.2939/2001 κατά την υπογραφή της σύµβασης (συµφωνητικού) να 
προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή τα κάτωθι: 

i) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(Α΄-75) στην οποία να δηλώνει τα στοιχεία των 
υπόχρεων παραγωγών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν.2939/2001 (Ν.2939/2001 όπως τροπ. µε Ν.4496/2017 
& Κ.Υ.Α.181504/2016), σύµφωνα µε το συνηµµένο στην παρούσα Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ). 
      ii)  Ευκρινή φ/α του πιστοποιητικού εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) του Ελληνικού Οργανισµού 
Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) των υπόχρεων παραγωγών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν.2939/2001  
(Ν.2939/2001 όπως τροπ. µε Ν.4496/2017 & Κ.Υ.Α.181504/2016), σύµφωνα µε το συνηµµένο στην παρούσα Υπόδειγµα 
πιστοποιητικού εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆), που δηλώνεται στην υπεύθυνη δήλωση της ανωτέρω 
περίπτωσης (i).  
 
13.   Το κείµενο της παρούσας έχει αναρτηθεί στο πρόγραµµα «∆ιαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr) , στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (www.eprocurement.gov.gr). 

Επίσης, θα αποσταλεί σε ψηφιακή µορφή, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (samcci@otenet.gr) στο 
Επιµελητήριο Σάµου (www.samoscci.gr).  
 
14.    Αντίγραφο της παρούσας µε τα συνηµµένα σ’ αυτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τη 
διαδικασία και τους όρους της παρούσας προµήθειας δίδονται από την Υπηρεσία µας, Γραφείο Μερικής ∆ιαχείρισης 
Χρηµατικού της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Σάµου οδός Πρέσβεως ∆ηµ. Νικολαρεϊζη 3 - Τ.Κ. 83100 στην πόλη της 
Σάµου(τηλ. 2273087317-87320 ώρες γραφείου). 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Ε.Μ.ΠΑ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 
 

     ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΜΑΪΣΤΡΕΛΛΗΣ  
ΑΣΤΥΝ. ∆/ΝΤΗΣ 

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 
Πρέσβεως ∆ηµ. Νικολαρεϊζη 3 - Σάµος 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ …………………… 

(αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος δηλαδή : επωνυµία του νοµικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις επωνυµίες 
των οικονοµικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax 
και e-mail (εάν υπάρχουν)]  

Για την απευθείας ανάθεση: Προµήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη κατεπειγουσών ανελαστικών λειτουργικών 
αναγκών της ∆/νσης Αστυνοµίας Σάµου και των Υφιστάµενων Υπηρεσιών της.  
Αριθµός Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς:  8041/5/228-ε΄ 
Αναθέτουσα Αρχή: ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Σάµου 

                  Καταληκτική Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας Υποβολής Προσφορών : 28/03/2018 ώρα 11:00’ π.µ. 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, αφορούν την προµήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη κατεπειγουσών 
ανελαστικών λειτουργικών αναγκών της ∆/νσης Αστυνοµίας Σάµου και των Υφιστάµενων Υπηρεσιών της. 
 
2. ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆Η – ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Φάκελοι µε κορδέλες  
25cmΧ35cmΧ8cm  

(πάνινη ράχη) 
 

Τεµάχια 
  

200 τεµάχια Φάκελοι µε κορδέλες, διαστάσεων 25cmX35cm και 
µε πάνινη ράχη διαστάσεων 8cm . Να είναι 
κατασκευασµένοι από σκληρό χαρτόνι για µεγάλη 
αντοχή και να κλείνουν σε τρία σηµεία µε κορδέλες. 
Κατάλληλοι για µεγάλα αρχεία εσωτερικής φύλαξης. 
Χρώµα: Μπλε 

2. Φάκελοι αλληλογραφίας 
162mmX229mm 

 

Τεµάχια 
 

4.500 τεµάχια 
 
 

Φάκελοι αλληλογραφίας τύπου σακούλας, 
διαστάσεων 162mmX229mm . Να διαθέτουν 
αυτοκόλλητη ταινία για να κλείνουν αεροστεγώς. 
Χρώµα: Μπέζ: 4.000 τεµ., και Λευκό:500τεµ. 

3. Φάκελοι αλληλογραφίας 
114mmX229mm 

 

Τεµάχια 
 

3.500 τεµάχια 
 
 

Φάκελοι αλληλογραφίας τύπου σακούλας, 
διαστάσεων 114mmX229mm . Να διαθέτουν 
αυτοκόλλητη ταινία για να κλείνουν αεροστεγώς. 
Χρώµα: Λευκό 

4. Φάκελοι αλληλογραφίας 
229mmΧ324mm 

 

Τεµάχια 
 

5.000 τεµάχια 
 
 

Φάκελοι αλληλογραφίας τύπου σακούλας, 
διαστάσεων 229mmΧ324mm . Να διαθέτουν 
αυτοκόλλητη ταινία για να κλείνουν αεροστεγώς. 
Χρώµα: Μπεζ 

5. Μελάνι για ταµπόν  
 

Τεµάχια 
 

15 τεµάχια Μελάνι για ταµπόν σε συσκευασία 28ml(µε 
απόκλιση ± 2ml). Να είναι κατάλληλο για όλους 
τους τύπους σφραγίδων. Χρώµα: Μπλε  

6. ∆ιορθωτικό υγρό  
(τύπου στυλό)  

 

Τεµάχια 
 

52 τεµάχια ∆ιορθωτικό υγρό τύπου στυλό σε συσκευασία 
≥7ml . Να διαθέτει λεπτή µεταλλική µύτη ακριβείας για 
λεπτοµέρεια στις διορθώσεις καθώς και καπάκι 
ασφαλείας. Να µην αφήνει ίχνη ή σκιάσεις στις 
φωτοτυπίες, να είναι κατάλληλο για τους 
περισσότερους τύπους χαρτιού. 

7. ∆ιορθωτική ταινία  
 

Τεµάχια 
 

80 τεµάχια ∆ιορθωτική ταινία διαστάσεων ≥5mmX8m. Να 
πραγµατοποιεί στεγνή διόρθωση δίνοντας τη 
δυνατότητα άµεσου γραψίµατος ή δακτυλογράφησης 
επάνω στο έγγραφο που διορθώθηκε. 

8. Κόλλα stick 40gr 
 

Τεµάχια 
 

20 τεµάχια Κόλλα stick σε συσκευασία 40gr . Να µην είναι 
τοξική. Ιδανική για συγκόλληση χαρτιών, φακέλων 
και ετικετών. Να κολλάει χωρίς να αφήνει σηµάδια. 
Να διαθέτει καπάκι ασφαλείας που να µην την αφήνει 
να στεγνώνει. 

9. Στυλό διαρκείας 
 

Τεµάχια 
 

1.000 τεµάχια Στυλό διαρκείας µε πάχος γραφής ≥0,4mm . 
Χρώµατος: Μπλέ:500τεµ., Κόκκινο:300τεµ, 
Μαύρο:200τεµ. 

10. Μολύβια κοινά HB No2, 
µε γοµολάστιχα  

 

Τεµάχια 
 

40 τεµάχια Μολύβια κοινά µε σκληρότητα µύτης HB No2, µε 
γοµολάστιχα. 

11. Ταινία συσκευασίας  
 

Τεµάχια 
 

100 τεµάχια Ταινίας συσκευασίας µε διαστάσεις ≥48mmX50m. 
Χρώµα: ∆ιαφανές 

12. Μαρκαδόροι 
υπογράµµισης 

 

Τεµάχια 
 

65 τεµάχια Μαρκαδόροι υπογράµµισης µε µύτη πλακέ ≥2,0-
5,0mm.  Να διαθέτουν µελάνι µε ουδέτερη οσµή και 
να στεγνώνει γρήγορα. Χρώµατος: Κίτρινο 
 

13. Ανταλλακτικά σύρµατα 
συραπτικού  Νο.64 

Συσκευασία 
2.000 τεµ. 

130 
συσκευασίες/τεµ. 
 

Ανταλλακτικά σύρµατα συραπτικού Νο.64, σε 
συσκευασία 2.000 τεµ. Να είναι κατασκευασµένα 
από υψηλής ποιότητας µέταλλο για συρραφή 
µεγάλης αντοχής 

14. Ανταλλακτικά σύρµατα 
συραπτικού  Νο.126 

(24/6) 
 

Συσκευασία 
1.000 τεµ. 

450 
συσκευασίες/τεµ. 
 

Ανταλλακτικά σύρµατα συραπτικού Νο.126 (24/6), 
σε συσκευασία 1.000 τεµ.   Να είναι 
κατασκευασµένα από υψηλής ποιότητας µέταλλο για 
συρραφή µεγάλης αντοχής 

15. Συνδετήρες Νο 3 Συσκευασία 
100 τεµ. 

60 
συσκευασίες/τεµ. 

Συνδετήρες Νο 3, σε συσκευασία 100 τεµ.,     
κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο µέταλλο, µεγάλης 
αντοχής. 

16. Συνδετήρες Νο 5 Συσκευασία 
100 τεµ. 

60 
συσκευασίες/τεµ. 

Συνδετήρες Νο 5, σε συσκευασία 100 τεµ.,      
κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο µέταλλο, µεγάλης 
αντοχής. 



 
17. Συνδετήρες Νο 7 Συσκευασία 

100 τεµ. 
30 

συσκευασίες/τεµ. 
Συνδετήρες Νο 7, σε συσκευασία 100 τεµ.,     
κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο µέταλλο, µεγάλης 
αντοχής. 

18. Κλάσερ από χαρτόνι µε 
πλαστική επένδυση8/32 

Τεµάχια 18 τεµάχια Κλάσερ από χαρτόνι µε πλαστική επένδυση 8/32, µε 
µηχανισµό RADIO, µε δύο κρίκους και 
χωρητικότητας έως και 750φύλλα Α4. Χρώµατος: 
Μαύρο 

19. Επιτραπέζιο µηνιαίο 
ηµερολόγιο πλάνο 

γραφείου έτους 2018 

Τεµάχια 05 τεµάχια 
 
 

Επιτραπέζιο µηνιαίο ηµερολόγιο γραφείου έτους 
2018, τύπου πλάνο. 

20. Συρραπτική µηχανή 
χειρός No 126 (24/6) 

Τεµάχια 06 τεµάχια 
 

Συρραπτική µηχανή χειρός 24/6, µε δυνατότητα 
συρραφής ≥23 Φύλλα. Τύπος σύρµατος που να 
δέχεται: Νο 126 (24/6 mm). 

21. Συρραπτική µηχανή 
χειρός Νο 64 

Τεµάχια 04 τεµάχια 
 

Συρραπτική µηχανή χειρός Νο64, µε δυνατότητα 
συρραφής ≥12 Φύλλα. Τύπος σύρµατος που να 
δέχεται: Νο 64. 

22. Ταµπόν σφραγίδας  
Νο 3 µε µεταλλική θήκη  

Τεµάχια 20 τεµάχια Ταµπόν σφραγίδας Νο 3 µε µεταλλική θήκη, µε 
εύκολο άνοιγµα και κλείσιµο στο καπάκι.  
Χρώµα: Μπλε 

 
3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
3.1. Τα προς προµήθεια είδη πρέπει να παραδοθούν, µε δαπάνες του προµηθευτή, εντός τριάντα (30) ηµερών, από την 
υπογραφή της σχετικής σύµβασης, στην έδρα της ∆/νσης Αστυνοµίας Σάµου. 
3.2. Η παραλαβή των προς προµήθεια ειδών θα πραγµατοποιηθεί από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής που θα οριστεί 
για το σκοπό αυτό, συντάσσοντας σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής.  
3.3. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης, εφαρµόζονται οι διατάξεις του αρ. 207 του Ν.4412/2016 περί επιβολής 
κυρώσεων. 
3.4. Κατά την παραλαβή θα διενεργηθεί µακροσκοπικός έλεγχος, προς διαπίστωση τυχών παραµορφώσεων, κακώσεων 
του επιµεληµένου της κατασκευής, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της προδιαγραφής. 
3.5. Σε περίπτωση απόρριψης του υλικού από την επιτροπή παραλαβής, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στο αρ. 208 του 
Ν.4412/2016. 
3.6. Ο προµηθευτής βαρύνεται µε µεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα µέχρι την παράδοση των υπό 
προµήθεια ειδών στην έδρα της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Σάµου. 
3.7. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ελέγξει την ποιότητα και τις προδιαγραφές των ειδών πριν την παράδοση τους στην 
έδρα της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Σάµου. Ο προµηθευτής επίσης αναλαµβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει, χωρίς 
καµία οικονοµική επιβάρυνση της Υπηρεσίας, κάθε είδος που θα διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι είναι ελαττωµατικό ή δεν 
πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές-απαιτήσεις του παρόντος παραρτήµατος. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

για τα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της υπ’ αριθµό 8041/5/228-ε από 20/03/2018 Πρόσκλησης Υποβολής 
Προσφοράς της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Σάµου. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆.Ο.Υ.  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX)  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ (email)  
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

1. Φάκελοι µε κορδέλες  
25cmΧ35cmΧ8cm  

(πάνινη ράχη) 
 

Τεµάχια 
  

200 τεµάχια   

2. Φάκελοι αλληλογραφίας 
162mmX229mm 

 

Τεµάχια 
 

4.500 τεµάχια 
 
 

  

3. Φάκελοι αλληλογραφίας 
114mmX229mm 

 

Τεµάχια 
 

3.500 τεµάχια 
 
 

  

4. Φάκελοι αλληλογραφίας 
229mmΧ324mm 

 

Τεµάχια 
 

5.000 τεµάχια 
 
 

  

5. Μελάνι για ταµπόν  
σε συσκευασία ……….ml 

(να συµπληρωθεί από τον 
προσφέροντα) 

Τεµάχια 
 

15 τεµάχια   

6. ∆ιορθωτικό υγρό  
(τύπου στυλό)  

σε συσκευασία ……….ml 
(να συµπληρωθεί από τον 

προσφέροντα) 

Τεµάχια 
 

52 τεµάχια   

7. ∆ιορθωτική ταινία  
διαστάσεων  

…….mm X .…..m 
(να συµπληρωθεί από τον 

προσφέροντα) 

Τεµάχια 
 

80 τεµάχια   

8. Κόλλα stick 40gr 
 

Τεµάχια 
 

20 τεµάχια   

9. Στυλό διαρκείας 
πάχος γραφής ………mm 

(να συµπληρωθεί από τον 
προσφέροντα) 

Τεµάχια 
 

1.000 τεµάχια   

10 Μολύβια κοινά HB No2, µε 
γοµολάστιχα  

 

Τεµάχια 
 

40 τεµάχια   

11 Ταινία συσκευασίας  
διαστάσεων  

…….mm X .…..m  
(να συµπληρωθεί από τον 

προσφέροντα) 

Τεµάχια 
 

100 τεµάχια   

12 Μαρκαδόροι υπογράµµισης 
 

Τεµάχια 
 

65 τεµάχια   

13 Ανταλλακτικά σύρµατα 
συραπτικού  Νο.64 

Συσκευασία 2.000 
τεµ. 

130 
συσκευασίες/τεµ. 

 

  

14 Ανταλλακτικά σύρµατα 
συραπτικού  Νο.126 (24/6) 

 

Συσκευασία 1.000 
τεµ. 

450 
συσκευασίες/τεµ. 

 

  

15 Συνδετήρες Νο 3 Συσκευασία 100 τεµ. 60 
συσκευασίες/τεµ.   

16 Συνδετήρες Νο 5 Συσκευασία 100 τεµ. 60 
συσκευασίες/τεµ.   



 
17 Συνδετήρες Νο 7 Συσκευασία 100 τεµ. 30 

συσκευασίες/τεµ.   

18 Κλάσερ από χαρτόνι µε 
πλαστική επένδυση8/32 

Τεµάχια 18 τεµάχια   

19 Επιτραπέζιο µηνιαίο 
ηµερολόγιο γραφείου έτους 

2018 (πλάνο) 

Τεµάχια 05 τεµάχια 
 
 

  

20 Συρραπτική µηχανή χειρός 
No 126 (24/6) 

Τεµάχια 06 τεµάχια 
   

21 Συρραπτική µηχανή χειρός 
Νο 64 

Τεµάχια 04 τεµάχια 
   

22 Ταµπόν σφραγίδας  
Νο 3 µε µεταλλική θήκη  

Τεµάχια 20 τεµάχια   

 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 

 
 

 
Φ.Π.Α. 17% 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

 

Αναγράφεται ολογράφως, η συνολική τιµή (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

α) Τα υπό προµήθεια είδη, θα πληρούν τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄» της 
υπ’ αριθµό 8041/5/228-ε΄ από 20/03/2018 Πρόσκλησής σας, τους οποίους έλαβα γνώση για την σύνταξη της παρούσας 
προσφοράς και τους οποίους αποδέχοµαι πλήρως. 
β) Ο χρόνος ισχύος της παρούσας προσφοράς µου είναι εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την κατάθεσή της στην Υπηρεσία 
σας.  
 
  Τόπος / ηµεροµηνία……………….……… 
                                                                                                                                                                                            Ο προσφέρων 
                                                                                                                                                                                     (Υπογραφή – Σφραγίδα) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 
(Υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισµού, κατά την υπογραφή της σύµβασης µαζί µε ευκρινή φ/α του πιστοποιητικού εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο 
Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) των υπόχρεων παραγωγών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής 

του Ν.2939/2001) 

                                                       

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

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) 

 
ΠΡΟΣ (1) 

 
∆/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 

 
Ο-Η Όνοµα 

 
 

 
Επώνυµο 

 
 

Όνοµα και Επώνυµο 
Πατέρα 

 

Όνοµα και Επώνυµο 
Μητέρας 

 

 
Ηµεροµηνία Γέννησης (2) 

 

 
Τόπος Γέννησης 

 

Αριθµός ∆ελτίου 
Ταυτότητος 

  
Τηλέφωνο 

 
 

 
Τόπος Κατοικίας 

 
 

 
Οδός 

  
Αριθµός 

  
Τ.Κ

. 

 

Αριθµός Τηλεοµοιοτύπου 
(FAX)  

 ∆/νση Ηλεκτρονικού 
Ταχυδροµείου (Email) 

 

     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: 

� Για τα υπό προµήθεια είδη/προϊόντα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ της υπ’ αριθµό 8041/5/228-ε από 20/03/2018 Πρόσκλησης 
Υποβολής Προσφοράς της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Σάµου που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν.2939/2001, κατά την 
υπογραφή της σύµβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής της, η επιχείρησή µου / εταιρεία µου  θα τηρεί τις υποχρεώσεις 
των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.2939/2001. 

� Τα στοιχεία των υπόχρεων παραγωγών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν.2939/2001 (Ν.2939/2001 όπως τροπ. µε 
Ν.4496/2017 & Κ.Υ.Α.181504/2016), οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) του Ελληνικού 
Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), είναι τα εξής: 

(Συµπληρώνεται ο εν λόγω πίνακας ανάλογα µε την συσκευασία του υπό προµήθεια είδους) 
ΑΦΜ ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

  
 

Συσκευασίες / Γυαλί 

  
 

Συσκευασίες / Πλαστικό 

  
 

Συσκευασίες/Χαρτί και Χαρτόνι 

  
 

Συσκευασίες / Αλουµίνιο 

  
 

Συσκευασίες / Σίδηρος 

  
 

Συσκευασίες / Ξύλο 

  Συσκευασίες / Χάρτινη 
συσκευασία υγρών 

(χαρτί/πλαστικό/αλουµίνιο) 
  

 
Συσκευασίες / Λοιπά  

(ύφασµα, κεραµικό κ.λ.π) 
 
 

 Συσκευασίες / ……………….  
 

                         
� Επίσης, υποβάλλω συνηµµένα ευκρινή φ/α του πιστοποιητικού εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) του 

Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) των ανωτέρω υπόχρεων παραγωγών. 

                                                                                                                                       Ηµεροµηνία: ___/__/2018 
                       Ο-Η ∆ηλ______ 
                           (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.  



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Ε.Μ.ΠΑ.  

 


