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ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής 
ύλης για την κάλυψη των αναγκών της ΑΣΠΑΙΤΕ.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΣΠΑΙΤΕ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Η διαδικασία της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με 
το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, με κριτήριο την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 0 προϋπολογισμός της προμήθειας που αποτελεί 
και το ανώτατο ποσό για την υποβολή 
προσφορών ανέρχεται σε 10.000,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου του φ.Π.Α. 24%).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Τακτικός Προϋπολογισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ
Οικονομικού Έτους 2021 ΚΑΕ : 1261Α

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV CPV:30192700-8 Γραφική ύλη

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της 
ημερομηνίας διενέργειας της Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τρίτη 11 Ιανουάριου 2022 και ώρα 10:00π.μ 
στο Γενικό Πρωτόκολλο, ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ»
ΗΣΑΠ, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 15122
Προσφορές που υποβάλλονται μετά την 
παραπάνω ημερομηνία και ώρα απορρίπτονται

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 30 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης
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Η ΑΣΠΑΙΤΕ έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3027/28-06-02 ( ΦΕΚ 152/τ.Α' ) που αφορά «Ρύθμιση θεμάτων οργανισμών και άλλες 
διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 σχετικά με την «Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ».

2. Το Π.Δ. 101/13 ( ΦΕΚ Α’ 135/13 ) που αφορά σε «Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασΐα 
Τμημάτων και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. )».

3. Το άρθρο 29 του Ν. 4186/2013 ( ΦΕΚ 193/τ. Α’/13 ) που αφορά σε «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

4. Την αριθμ. 105277/Ζ1/12-08-20 (ΦΕΚ 650/τ. ΥΟΔΔ/19-08-2020) Υπουργική Απόφαση που 
αφορά την ανασυγκρότηση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

5. Το Ν.Δ. 496/74 «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.».
6. Τον Ν. 3861/2010 (ΑΊ12) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις".

7. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011, τ. Α') : «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση 
της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως 
ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του και ιδίως το άρθρο 26.

8. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/15-09-2011, τ. Α’) : «Σύσταση Ενιαίας Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»

9. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/29-05-2013, τ. Α’ ) : «Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Τον Ν.4250/2014 ( ΦΕΚ 74/τ. Α’/26-03-2014 ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων 
του Π.Δ. 318/1992 ( Α’ 161 ) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 1 και άρθρο 3 όπως τροποποιεί το 
άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07.

11. Τον Ν.4270/2014 ( ΦΕΚ 143/ τ. Α’ ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/ 85/ΕΕ ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

12. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ ΑΊ45/5-8-16) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".
13. Το Π.Δ 28/2015 (Α'34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα».
14. Τον Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).»
15. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, τ. Α’) : «Οργάνωση και Λειτουργία 

της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις».
16. Την υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με 

θέμα: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β/1781).

17. Την αριθμ. 49/16.12.2021 (Θέμα 4.3) Πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε με ΑΔΑ:Ω18046Ψ8ΧΙ- 
ΧΧΤ που αφορά στην έγκριση της σχετικής δαπάνης.

18. Την αριθμ. πρωτ. ΟΥΔ/175/15-12-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 
ΩΣΔΛ46Ψ8ΧΙ-ΑΦ1.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

ότι, θα προβεί σιην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών της 
ΑΣΠΑΙΤΕ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομικής άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

1. Αντικείμενο Σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων 
γραφείου για τις ανάγκες της ΑΣΠΑΙΤΕ. Τα είδη και οι ενδεικτικές ποσότητες αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, που αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας πρόσκλησης. Όλα τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι άρισιης 
ποιότητας, καινούρια και αμεταχείριστα.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών. 
Προσφορές οι οποίες δεν καλύπτουν το σύνολο των ζητούμενων ειδών θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.
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Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων: CPV 30192700-8 (Γραφική Ύλη).
2. Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ορίζεται μέχρι μη υπέρβασης του ποσού των δέκα χιλιάδων 
ευρώ (10.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 8.064,52€ και Φ.Π.Α. 
24% 1.935,48€).
Η εν λόγω συνολική δαπάνη έχει δεσμευθεί στον Τακτικό Προϋπολογισμό της ΑΣΠΑΙΤΕ του 
οικονομικού έτους 2021, σε βάρος του ΚΑΕ 126 ΙΑ.

3. Διαδικασία - Κριτήριο Ανάθεσης
Η διαδικασία της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής. Η οικονομική προσφορά είναι δεσμευτική και δεν υπόκειται σε καμία 
μεταβολή. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής αυτού ή είναι εναλλακτικές 
απορρίπτονται. Η προσφορά θα αφορά το σύνολο των απαπούμενων υπό προμήθεια ειδών.

4. Διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης θα είναι για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία υπογραφής της.

5. Δημοσιότητα
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της 
ΑΣΠΑΙΤΕ www.aspete.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
http://www.eprocuremeiit.gov.gr και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ (www.aspete.gr) προκειμένου να ενημερώνονται 
σχετικά με πιθανές ανακοινώσεις που αφορούν την παρούσα πρόσκληση.
Ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ 22/12/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης στο Διαδικτυακό 
τόπο της ΑΣΠΑΙΤΕ 22/12/2021

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών 11-1-2022, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ.

6. Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ένωση αυτών των προσώπων συμπεριλαμβανομένων των 
προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά προμήθεια προϊόντων ή/και 
παροχή υπηρεσιών (άρθρο 2 ν. 4412/2016).
(β) Ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων (άρθρο 19 
ν. 4412/2016), που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από 
ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
(γ) Κοινοπραξίες παροχών υπηρεσιών.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τον 
διαγωνισμό (γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολομέλεια).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

7. Παροχή Διευκρινίσεων
Διευκρινίσεις σχετικά με τους γενικούς όρους της παρούσας πρόσκλησης παρέχονται από το 
Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, κα Σοφία Γιαννακά στο τηλ.: 210 - 2896754, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και από 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ..

8. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους, στο Γενικό 
Πρωτόκολλο της ΑΣΠΑΙΤΕ έως 11/1/2022, Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 10:00 π.μ (καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφοράς) στο Μαρούσι (Σταθμός ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», Μαρούσι Αττικής, 
Τ.Κ.: 151 22, Κεντρικό Κτίριο).
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Η προσφορά θα πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου, μέσα σε 
ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει στην εξωτερική του όψη τις κάτωθι ενδείξεις:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
«Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης για 
την κάλυψη των αναγκών της ΑΣΠΑΙΤΕ».
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ» )
TAX. Δ/ΝΣΗ: ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 151 22
Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

Για την εμπρόθεσμη υποβολή των προσφορών, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσης στην 
ΑΣΠΑΙΤΕ και όχι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή παραλαβής του φακέλου από το 
courier.
Με την κατάθεση της προσφοράς ο οικονομικός φορέας αποδέχεται τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία και ώρα, θα 
θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 11-1-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 π.μ. από αρμόδια επιτροπή, στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Κεντρικό 
Κτίριο) στο Μαρούσι, Σταθμός ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», Τ.Κ.: 15122, Μαρούσι Αττικής ή εναλλακτικά σε 
όποιο σημείο υποδειχθεί από την αρμόδια επιτροπή.

9. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
Η γλώσσα και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος θα συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα, με εξαίρεση τους 
τεχνικούς όρους, που μπορούν να αναφέρονται στην αγγλική και δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, 
σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, 
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά 
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή.
Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:
α) Την Τεχνική προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Α'- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ -ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
της παρούσας πρόσκλησης καθώς και όλα τα έγγραφα ή δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν 
την δυνατότητά του να ανταποκριθεί πλήρως στην προμήθεια των απαιτούμενων ειδών.
β) Την Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Β’ της παρούσας, υπογεγραμμένη 
από το νόμιμο εκπρόσωπο. Η προσφερόμενη τιμή θα δίδεται σε ευρώ. Προσφορές που δεν δίδουν 
την τιμή σε ευρώ ή καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας χωρίς 
Φ.Π.Α.
Επισημαίνεται ότι περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους 
όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεπάγεται απόρριψη των προσφορών.
Αποκλείονται οι προσφορές όταν, η συνολική προσφερόμενη τιμή για το σύνολο της προμήθειας 
της παρούσας πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., υπερβαίνει το συνολικό 
προϋπολογισμό της παρούσας πρόσκλησης.
Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχσντες στοιχεία απαραίτητα για 
την τεκμηρίωση της προσφερόμενης υπηρεσίας, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν 
αυτά. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται σε διευκρινίσεις μόνο 
όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ή το αποφασίζον όργανο. Από τις 
διευκρινίσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, σύμφωνα με το Παράρτημα Γ’ της παρούσας, 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας (Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου 
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της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, πρέπει να φέρει δε ημερομηνία εντός των 
τελευταίων 30 ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς).
Η απαιτοΰμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά τους παρακάτω, οι οποίοι και τις 
υπογράφουν:

ί. Τους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.
Π. ii. Τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι 

Α.Ε.
iii. iii. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.
ίν. ίν. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από 

κάθε μέλος, που συμμετέχει σε αυτήν.
γ) Κατάθεση Δείγματος σε όσα είδη του παραρτήματος Α της παρούσας αναφέρεται η λέξη ΝΑΙ 
στην αντίστοιχη στήλη. Πρέπει να προσκομισθούν στην υπηρεσία τα αντίστοιχα δείγματα από 
τους προμηθευτές μαζί με τις υποβαλλόμενες προσφορές συμμετοχής στην Πρόσκληση.
Το προσκομιζόμενο δείγμα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει τον αύξοντα αριθμό του παραρτήματος 
ειδών.
δ) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα

10. Χρόνος ισχύος προσφορών
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) 
ημερών από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για τυχόν παράταση της 
ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ 4 του άρθρου 97 του 
Ν.4412/2016.

11. Εγγυήσεις
Ο προμηθευτή στον οποίο θα γίνει η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ της παρούσας 
πρόσκλησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ), η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της σύμβασης χωρίς 
Φ.Π.Α.
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο κατά δύο 
(2) μήνες.

12. Αξιολόγηση των προσφορών- ανάθεση
Το κριτήριο Ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει της συνολικά χαμηλότερης τιμής προ Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται 
με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων Αναδοχών που μειοδότησαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
διατάξεις του άρθ. 90 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147).
Η υποβολή μόνο μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας και την 
ανάθεση της σύμβασης.
Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την 
επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Οι 
συμμετέχοντες, σε αυτή την περίπτωση, δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση. Μετά την 
κοινοποίηση της σχετικής Απόφασης Ανάθεσης, ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να 
υπογράψει σχετική σύμβαση με την ΑΣΠΑΙΤΕ προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

13. Χρόνος - Τόπος Παράδοσης
Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφείσα 
σύμβαση. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.
Η δαπάνη μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών σε σημείο που θα υποδειχθεί από την 
Υπηρεσία, βαρύνει τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την καταστροφή ή φθορά των 
υπό προμήθεια ειδών από την αποστολή τους μέχρι την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. χώρο.
Ο ανάδοχος κατά την παράδοση των ειδών είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις ισχύουσες 
διατάξεις, αναφορικά με την ασφάλεια εντός του χώρου του Ιδρύματος.
Ακόμα υποχρεώνεται να λαμβάνει κάθε φορά, όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αποφυγή 
ατυχημάτων προς τρίτους, ιδιαίτερα σε χώρους του Ιδρύματος, όπου διακινείται μεγάλος αριθμός 
σπουδαστών , καθηγητών και λοιπού προσωπικού.
Η παρακολούθηση της προμήθειας από τον ανάδοχο και η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 
Ειδών θα γίνει με ευθύνη των αρμόδιων οργάνων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Επιτροπή Παραλαβής). Ο 
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Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για 
την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
νωρίτερα.
Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα 
σχετικά πρωτόκολλα.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και τις επιμέρους 
εντολές - οδηγίες της ΑΣΠΑΙΤΕ και τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου.

14. Πληρωμή- Κρατήσεις
Η πληρωμή της αξίας του εκδιδόμενου τιμολογίου θα γίνει, μετά την οριστική παραλαβή από 
αρμόδια επιτροπή, από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων και με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή του Αναδόχου.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα:

• Κράτηση 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)., 
επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.),

• Κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων υπέρ της της Αρχής Εξέτασής Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), 
επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.),

• Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο υπολογισμός 
του φόρου γίνεται αφού αφαιρεθοϋν οι λοιπές κρατήσεις.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

15. Ματαίωση διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.

16. Ειδικοί όροι
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο του συνόλου της προμήθειας ή μέρους αυτής σε 
οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από την σχετική 
σύμβαση.
Κατά την εκτέλεση της παρούσας απόφασης ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
Νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου 
οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016.
Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 
του άρθρου 105 του ν.4412/2016.
Ο Ανάδοχος και η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που 
τυχόν προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την ολοκλήρωση της προμήθειας .
Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 
Δικαστήρια της Αθήνας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο 
είναι πάντοτε το Ελληνικό.
Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και συμπληρωθεί των σχετικών με τις προμήθειες και υπηρεσίες νόμων και 
προεδρικών διαταγμάτων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα, τις οποίες θεωρείται ότι 
γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

Για την ΚΣΠΑΙΤΕ
Ο Πρόεδρος της/|ΔΕ\της ΑΣΠΑΙΤΕ

Γεώργιος Ε.αΚατζαράκης
Καθηγητής

Συνημμένα: Τέσσερα (4) |
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τεχνικές Προδιαγραφές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Υπεύθυνη Δήλωση
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Υπόδειγμα Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ* 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ €

ΕΚΔΟΤΗΣ..............................................................

Ημερομηνία έκδοσης........................

Προς την ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 15122

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ............................... για ευρώ.....................
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι, εγγυόμαστε προς εσάς με την παρούσα επιστολή, 
ανεκκλήτα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, 
μέχρι του ποσού των €.......................... υπέρ του:
(ΐ) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ:
............... (διεύθυνση)................................................................... , ή
(π) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ....................... , ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση)................................................................. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών/ νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία)........................ ΑΦΜ:......................  (διεύθυνση)...................
β) (πλήρη επωνυμία)....................... , ΑΦΜ:.....................  (διεύθυνση)...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ....................... , ΑΦΜ: ..................... (διεύθυνση)..................
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά για κάθε μία απ’ αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 
της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης προμηθευτών, για τη καλή εκτέλεση των όρων της αριθμ. 
πρωτ........... σύμβασης, καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της σύμφωνα με την αριθμ.
πρωτ.............................  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για «Την προμήθεια γραφικής
ύλης για την κάλυψη των αναγκών της ΑΣΠΑΙΤΕ».

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από 
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 
τρεις ( 3 ) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 
λήξης της-

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την............................................

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας.

( Εξουσιοδοτημένη υπογραφή )
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι τεχνικές και οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν επί ποινή αποκλεισμού, 
πίνακα με όλα τα είδη και τις αντίστοιχες ποσότητες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Τα υπό προμήθεια είδη γραφικής ύλης θα πρέπει να είναι επιμελημένης κατασκευής και να 
φέρουν την σήμανση CE ή δήλωση ή πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τους κανόνες και οδηγίες 
της Ε.Ε.

Σε όσα είδη του παραρτήματος Α’ της παρούσας αναφέρεται η λέξη ΝΑΙ στην στήλη «ΚΑΤΑΘΕΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ», πρέπει να προσκομισθούν στην υπηρεσία τα αντίστοιχα δείγματα από τους 
προμηθευτές μαζί με τις υποβαλλόμενες προσφορές συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Το προσκομιζόμενο δείγμα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει τον αύξοντα αριθμό του παραρτήματος 
ειδών, η δε σχετική απόδειξη κατάθεσης δείγματος θα υποβάλετε μαζί με την προσφορά
Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει τα υλικά κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια Επιτροπή 
Παραλαβής και σύμφωνα με τις οδηγίες αυτής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ -ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/ 
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 
Μέτρησης

Ποσότητα Απαίτηση Απάντηση Κατάθεση 
Δειγμάτων

1 Αποσυρραπτικό μεταλλικό
τανάλια

Τεμάχιο 33 ΝΑΙ

2 Αριθμομηχανή 12 ψηφίων με 
αριθμό οθόνης 1, ρυθμιζόμενη 
και λειτουργία με μπαταρίες και 
ηλιακή ενέργεια

Τεμάχιο 20 ΝΑΙ ΝΑΙ

3 Αυτοκόλλητα χαρτάκια
σημειώσεων 75x75mm 400φ
διάφορα χρώματα

Τεμάχιο 151 ΝΑΙ

4 Αυτοκόλλητα χαρτάκια
σημειώσεων 75x75mm 400φ
κίτρινα

Τεμάχιο 126 ΝΑΙ

5 Αυτοκόλλητες ετικέτες Α4 (35.6
X16.9mm Χ80)

Πακέτο 
100 

φύλλων

2 ΝΑΙ

6 Αυτοκόλλητοι σελιδοδείκτες
(4χ50φ) διάφορα χρώματα

Τεμάχιο 115 ΝΑΙ

7 Βάση για σελοτέιπ επιτραπέζια Τεμάχιο 31 ΝΑΙ ΝΑΙ

8 Βιβλίο Πρωτοκόλλου
αλληλογραφίας 25x35 100
φύλλων

Τεμάχιο 2 ΝΑΙ

9 Βιβλίο Πρωτοκόλλου
αλληλογραφίας 25x35 200
φύλλων

Τεμάχιο 3 ΝΑΙ

10 Γομολάστιχες λευκές Τεμάχιο 102 ΝΑΙ
11 Δάκτυλο βρεκτή ρας Τεμάχιο 5 ΝΑΙ
12 Διαλυτικό υγρό διορθωτικού Τεμάχιο 56 ΝΑΙ
13 Διαχωριστικά πλαστικά 

αλφαβητικά Α4
Τεμάχιο 15 ΝΑΙ

14 Διαχωριστικά χάρτινα 10 
θεμάτων Α4

Τεμάχιο 112 ΝΑΙ
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15 Διαχωριστικά χάρτινα 5 θεμάτων
Α4

Τεμάχιο 92 ΝΑΙ

16 Διορθωτικό Στυλό (Λεπτής 
γραφής)

Τεμάχιο 108 ΝΑΙ ΝΑΙ

17 Διορθωτικό υγρό Τεμάχιο 93 ΝΑΙ
18 Δίσκος εγγράφων διάφανος 

πλαστικός
Τεμάχιο 31 ΝΑΙ

19 Ζελατΐνα διάφανη τύπου Π 
(0,05mm) με άνοιγμα επάνω, 
μέγεθος Α4 με τρύπες

Πακέτο 
100 

τεμαχίων

105 ΝΑΙ ΝΑΙ

20 Ζελατΐνα δίφυλλη διάφανη τύπου 
L (0,12mm) με άνοιγμα στο πλάι

Πακέτο 10 
τεμαχίων

86 ΝΑΙ

21 Θήκη περιοδικών αρχείου 
χάρτινη 27x32x9cm

Τεμάχιο 83 ΝΑΙ

22 Κιμωλίες πλαστικές λευκές Πακέτο 
100 

τεμαχίων

11 ΝΑΙ

23 Κιμωλίες πλαστικές χρωματιστές Πακέτο 10 
τεμαχίων

18 ΝΑΙ

24 Κλασέρ πλαστικοποιημένα Α4 
4/32

Τεμάχιο 123 ΝΑΙ

25 Κλασέρ πλαστικοποιημένα Α4 
8/32

Τεμάχιο 199 ΝΑΙ

26 Κλιπ μεταλλικό 19 mm Πακέτο 12 
τεμαχίων

15 ΝΑΙ

27 Κλιπ μεταλλικό 25mm Πακέτο 12 
τεμαχίων

15 ΝΑΙ

28 Κλιπ μεταλλικό 32 mm Πακέτο 12 
τεμαχίων

55 ΝΑΙ

29 Κλιπ μεταλλικό 41mm Πακέτο 12 
τεμαχίων

28 ΝΑΙ

30 Κόλλα κυανοακρυλική στιγμής 
3gr

Τεμάχιο 56 ΝΑΙ

31 Κόλλα ρευστή γενικής χρήσης 
σωληνάριο 20ml

Τεμάχιο 77 ΝΑΙ ΝΑΙ

32 Κόλλα στικ για χαρτί 8gr Τεμάχιο 58 ΝΑΙ ΝΑΙ

33 Κολλητική ταινία διάφανη 
15mmX33m

Τεμάχιο 93 ΝΑΙ

34 Κολλητική ταινία συσκευασίας 
διάφανη 48mmX50m

Τεμάχιο 74 ΝΑΙ

35 Κολλητική ταινία συσκευασίας 
καφέ 48mmX50m

Τεμάχιο 44 ΝΑΙ

36 Κοπίδι με πλαστική λαβή και 
λεπίδα 9mm

Τεμάχιο 54 ΝΑΙ

37 Κοπιδιού ανταλλακτικές λεπίδες 
9 mm

Τεμάχιο 10 ΝΑΙ

38 Κουτί αδρανούς αρχείου 
32x36x29 με καπάκι ΙΩΝΙΑ

Τεμάχιο 128 ΝΑΙ

39 Κουτί αρχειοθέτησης με λάστιχο 
πλαστικοποιημένο 25x35x8cm

Τεμάχιο 87 ΝΑΙ

40 Κουτί αρχειοθέτησης με λάστιχο 
χάρτινο 27x35x10cm

Τεμάχιο 58 ΝΑΙ

41 Μαρκαδόρος ανεξίτηλος (μαύρο, 
με χονιρή στρογγυλή μύτη)

Τεμάχιο 88 ΝΑΙ ΝΑΙ

42 Μαρκαδόρος ανεξίτηλος (μπλε, 
με χονιρή στρογγυλή μύτη)

Τεμάχιο 79 ΝΑΙ ΝΑΙ

43 Μαρκαδόρος λευκού πίνακα με Τεμάχιο 223 ΝΑΙ ΝΑΙ
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σύστημα cap off κόκκινο 
επαναγεμιζόμενος τύπου 
EDDING 360 ή ισοδύναμο

44 Μαρκαδόρος λευκού πίνακα με 
σύστημα cap off μαύρο 
επαναγεμιζόμενος τύπου 
EDDING 360 ή ισοδύναμο

Τεμάχιο 261 ΝΑΙ ΝΑ

45 Μαρκαδόρος λευκού πίνακα με 
σύστημα cap off μπλε 
επαναγεμιζόμενος τύπου 
EDDING 360 ή ισοδύναμο

Τεμάχιο 251 ΝΑΙ ΝΑ

46 Μαρκαδόρος υπογράμμισης 
πλακέ κίτρινο

Τεμάχιο 109 ΝΑΙ ΝΑ

47 Μαρκαδόρος υπογράμμισης 
πλακέ πορτοκαλί

Τεμάχιο 85 ΝΑΙ ΝΑ

48 Μαρκαδόρος υπογράμμισης 
πλακέ πράσινο

Τεμάχιο 94 ΝΑΙ ΝΑ

49 Μελάνι για επαναγεμιζόμενους 
μαρκαδόρους λευκού πίνακα 
100ml κόκκινο τύπου 
Legamaster ή ισοδύναμο

Τεμάχιο 48 ΝΑΙ

50 Μελάνι για επαναγεμιζόμενους 
μαρκαδόρους λευκού πίνακα 
100ml μαύρο τύπου Legamaster 
ή ισοδύναμο

Τεμάχιο 63 ΝΑΙ

51 Μελάνι για ταμπόν σφραγίδων 
30ml μπλε

Τεμάχιο 27 ΝΑΙ

52 Μολύβι απλό ξύλινο με γόμα 2Β Τεμάχιο 287 ΝΑΙ
53 Ντοσιέ αρχείου φάκελος 

κρεμαστός Α4
Τεμάχιο 50 ΝΑΙ

54 Ντοσιέ αρχείου με κορδόνια και 
αυτιά 25X35cm ράχη 8cm

Τεμάχιο 83 ΝΑΙ

55 Ντοσιέ με έλασμα Α4 πλαστικό Τεμάχιο 149 ΝΑΙ
56 Ντοσιέ χάρτινο με αυτιά Τεμάχιο 774 ΝΑΙ
57 Ντοσιέ χάρτινο με αυτιά και 

λάστιχο (πρεσπαν)
Τεμάχιο 209 ΝΑΙ

58 Ξύστρα μεταλλική απλή Τεμάχιο 48 ΝΑΙ
59 Περφορατέρ με οδηγό έως 60 

φύλλα
Τεμάχιο 19 ΝΑΙ

60 Πινέζες χρωματιστές Πακέτο 
100 

τεμαχίων

27 ΝΑΙ

61 Σπάγκος βαμβακερός lOOgr Τεμάχιο 23 ΝΑΙ
62 Σπόγγος λευκού πίνακα 

μαγνητικός
Τεμάχιο 50 ΝΑΙ

63 Στυλό διάρκειας τύπου pilot ή 
ισοδύναμο 0,7mm με ανατομική 
λαβή μπλε

Τεμάχιο 396 ΝΑΙ ΝΑ

64 Στύλο διάρκειας τύπου ΒΙΟ ή 
ισοδύναμο 1mm διάφανο cristal 
με καπάκι κόκκινο

Τεμάχιο 227 ΝΑΙ ΝΑ

65 Στύλο διάρκειας τύπου BIC ή 
ισοδύναμο 1mm διάφανο cristal 
με καπάκι μαύρο

Τεμάχιο 249 ΝΑΙ ΝΑ

66 Στύλο διάρκειας τύπου BIC ή 
ισοδύναμο 1mm διάφανο cristal 
με καπάκι μπλε

Τεμάχιο 365 ΝΑΙ ΝΑ

67 Συνδετήρες μεταλλικοί 50mm Πακέτο
100

61 ΝΑΙ
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τεμαχίων

68 Σύρματα συρραπτικού 126 
(24/6)

Πακέτο 
1000 

τεμαχίων

73 ΝΑΙ

69 Σύρματα συρραπτικού 128 
(24/8)

Πακέτο 
2000 

τεμαχίων

26 ΝΑΙ

70 Σύρματα συρραπτικού 
923/14mm (σελ. 75-100)

Πακέτο 
1000 

τεμαχίων

17 ΝΑΙ

71 Σύρματα συρραπτικού No 64 Πακέτο 
2000 

τεμαχίων

68 ΝΑΙ

72 Συρραπτικό μεγάλο 23 φύλλων ( 
No 126-24/6mm )

Τεμάχιο 30 ΝΑΙ ΝΑΙ

73 Συρραπτικό μικρό 12 φύλλων 
(No 64)

Τεμάχιο 31 ΝΑΙ ΝΑΙ

74 Ταμπόν σφραγίδων με μεταλλικό 
καπάκι μπλε No 1 (9X16cm)

Τεμάχιο 17 ΝΑΙ

75 Ταμπόν σφραγίδων / στρογγυλής 
αυτόματης σφραγίδας Shiny R- 
542

Τεμάχιο 5 ΝΑΙ

76 Τετράδιο Α4 με σκληρό εξώφυλλο 
100 φύλλων

Τεμάχιο 59 ΝΑΙ

77 Φάκελος αλληλογραφίας 
αυτοκόλλητο 11x23cm

Τεμάχιο 407 ΝΑΙ

78 Φάκελος αλληλογραφίας 
αυτοκόλλητο 16x23cm

Τεμάχιο 406 ΝΑΙ

79 Φάκελος αλληλογραφίας με 
αυτοκόλλητο 25x35cm

Τεμάχιο 750 ΝΑΙ

80 Χάρακας πλαστικός διάφανος 
30cm

Τεμάχιο 34 ΝΑΙ

81 Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α4 
(80γρ. Λευκό)

Πακέτο 
500 

φύλλων

200 ΝΑΙ ΝΑΙ

82 Ψαλίδι γραφείου 16,5 cm. Τεμάχιο 57 ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μονάδα 
Μέτρησης

Ποσότητα Τιμή 
Μονάδας 

χωρίς ΦΠΑ

Συνολική 
Τιμή χωρίς 

ΦΠΑ

1 Αποσυρραπτικό μεταλλικό 
τανάλια

Τεμάχιο 33

2 Αριθμομηχανή 12 ψηφίων 
με αριθμό οθόνης 1, 
ρυθμιζόμενη και λειτουργία 
με μπαταρίες και ηλιακή 
ενέργεια

Τεμάχιο 20

3 Αυτοκόλλητα χαρτάκια
σημειώσεων 75x75mm
400φ διάφορα χρώματα

Τεμάχιο 151

4 Αυτοκόλλητα χαρτάκια
σημειώσεων 75x75mm
400φ κίτρινα

Τεμάχιο 126

5 Αυτοκόλλητες ετικέτες Α4 
(35.6 X16.9mm Χ80)

Πακέτο 
100 

φύλλων

2

6 Αυτοκόλλητοι σελιδοδείκτες 
( 4x5 Οφ) διάφορα χρώματα

Τεμάχιο 115

7 Βάση για σελοτέιπ
επιτραπέζια

Τεμάχιο 31

8 Βιβλίο Πρωτοκόλλου
αλληλογραφίας 25x35 100 
φύλλων

Τεμάχιο 2

9 Βιβλίο Πρωτοκόλλου
αλληλογραφίας 25x35 200
φύλλων

Τεμάχιο 3

10 Γομολάστιχες λευκές Τεμάχιο 102
11 Δάκτυλο βρεκτή ρας Τεμάχιο 5
12 Διαλυτικό υγρό διορθωτικού Τεμάχιο 56
13 Διαχωριστικά πλαστικά

αλφαβητικά Α4
Τεμάχιο 15

14 Διαχωριστικά χάρτινα 10 
θεμάτων Α4

Τεμάχιο 112

15 Διαχωριστικά χάρτινα 5 
θεμάτων Α4

Τεμάχιο 92

16 Διορθωτικό Στυλό (Λεπτής 
γραφής)

Τεμάχιο 108

17 Διορθωτικό υγρό Τεμάχιο 93
18 Δίσκος εγγράφων διάφανος 

πλαστικός
Τεμάχιο 31

19 Ζελατΐνα διάφανη τύπου Π 
(0,05mm) με άνοιγμα 
επάνω, μέγεθος Α4 με 
τρύπες

Πακέτο 
100 

τεμαχίων

105

20 Ζελατΐνα δίφυλλη διάφανη 
τύπου L (0,12mm) με 
άνοιγμα στο πλάι

Πακέτο 10 
τεμαχίων

86

21 Θήκη περιοδικών αρχείου 
χάρτινη 27x32x9cm

Τεμάχιο 83
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22 Κιμωλίες πλαστικές λευκές Πακέτο 
100 

τεμαχίων

11

23 Κιμωλίες πλαστικές
χρωματιστές

Πακέτο 10 
τεμαχίων

18

24 Κλασέρ πλαστικοποιημένα 
Α4 4/32

Τεμάχιο 123

25 Κλασέρ πλαστικοποιημένα 
Α4 8/32

Τεμάχιο 199

26 Κλιπ μεταλλικό 19mm Πακέτο 12 
τεμαχίων

15

27 Κλιπ μεταλλικό 25mm Πακέτο 12 
τεμαχίων

15

28 Κλιπ μεταλλικό 32mm Πακέτο 12 
τεμαχίων

55

29 Κλιπ μεταλλικό 41mm Πακέτο 12 
τεμαχίων

28

30 Κόλλα κυανοακρυλική
στιγμής 3gr

Τεμάχιο 56

31 Κόλλα ρευστή γενικής 
χρήσης σωληνάριο 20ml

Τεμάχιο 77

32 Κόλλα στικ για χαρτί 8gr Τεμάχιο 58

33 Κολλητική ταινία διάφανη 
15mmX33m

Τεμάχιο 93

34 Κολλητική ταινία
συσκευασίας διάφανη
48mmX50m

Τεμάχιο 74

35 Κολλητική ταινία
συσκευασίας καφέ
48mmX50m

Τεμάχιο 44

36 Κοπίδι με πλαστική λαβή 
και λεπίδα 9mm

Τεμάχιο 54

37 Κοπιδιού ανταλλακτικές
λεπίδες 9mm

Τεμάχιο 10

38 Κουτί αδρανούς αρχείου 
32x36x29 με καπάκι ΙΩΝΙΑ

Τεμάχιο 128

39 Κουτί αρχειοθέτησης με 
λάστιχο πλαστικοποιημένο 
25x35x8cm

Τεμάχιο 87

40 Κουτί αρχειοθέτησης με 
λάστιχο χάρτινο
27x35x10cm

Τεμάχιο 58

41 Μαρκαδόρος ανεξίτηλος
(μαύρο, με χοντρή
στρογγυλή μύτη)

Τεμάχιο 88

42 Μαρκαδόρος ανεξίτηλος
(μπλε, με χοντρή στρογγυλή 
μύτη)

Τεμάχιο 79

43 Μαρκαδόρος λευκού πίνακα 
με σύστημα cap off κόκκινο 
επαναγεμιζόμενος τύπου 
EDDING 360 ή ισοδύναμο

Τεμάχιο 223

44 Μαρκαδόρος λευκού πίνακα 
με σύστημα cap off μαύρο 
επαναγεμιζόμενος τύπου 
EDDING 360 ή ισοδύναμο

Τεμάχιο 261

45 Μαρκαδόρος λευκού πίνακα 
με σύστημα cap off μπλε 
επαναγεμιζόμενος τύπου 
EDDING 360 ή ισοδύναμο

Τεμάχιο 251
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46 Μαρκαδόρος υπογράμμισης 
πλακέ κίτρινο

Τεμάχιο 109

47 Μαρκαδόρος υπογράμμισης 
πλακέ πορτοκαλί

Τεμάχιο 85

48 Μαρκαδόρος υπογράμμισης 
πλακέ πράσινο

Τεμάχιο 94

49 Μελάνι για
επαναγεμιζόμενους 
μαρκαδόρους λευκού
πίνακα 100ml κόκκινο
τύπου Legamaster ή
ισοδύναμο

Τεμάχιο 48

50 Μελάνι για
επαναγεμιζόμενους 
μαρκαδόρους λευκού
πίνακα 100ml μαύρο τύπου 
Legamaster ή ισοδύναμο

Τεμάχιο 63

51 Μελάνι για ταμπόν
σφραγίδων 30ml μπλε

Τεμάχιο 27

52 Μολύβι απλό ξύλινο με 
γόμα 2Β

Τεμάχιο 287

53 Ντοσιέ αρχείου φάκελος 
κρεμαστός Α4

Τεμάχιο 50

54 Ντοσιέ αρχείου με κορδόνια 
και αυτιά 25X35cm ράχη 
8cm

Τεμάχιο 83

55 Ντοσιέ με έλασμα Α4 
πλαστικό

Τεμάχιο 149

56 Ντοσιέ χάρτινο με αυτιά Τεμάχιο 774
57 Ντοσιέ χάρτινο με αυτιά και 

λάστιχο (πρεσπαν)
Τεμάχιο 209

58 Ξύστρα μεταλλική απλή Τεμάχιο 48
59 Περφορατέρ με οδηγό έως 

60 φύλλα
Τεμάχιο 19

60 Πινέζες χρωματιστές Πακέτο 
100 

τεμαχίων

27

61 Σπάγκος βαμβακερός lOOgr Τεμάχιο 23
62 Σπόγγος λευκού πίνακα 

μαγνητικός
Τεμάχιο 50

63 Στυλό διάρκειας τύπου pilot 
ή ισοδύναμο 0,7 mm με 
ανατομική λαβή μπλε

Τεμάχιο 396

64 Στύλο διάρκειας τύπου BIC 
ή ισοδύναμο 1mm διάφανο 
cristal με καπάκι κόκκινο

Τεμάχιο 227

65 Στύλο διάρκειας τύπου BIC 
ή ισοδύναμο 1mm διάφανο 
cristal με καπάκι μαύρο

Τεμάχιο 249

66 Στύλο διάρκειας τύπου BIC 
ή ισοδύναμο 1mm διάφανο 
cristal με καπάκι μπλε

Τεμάχιο 365

67 Συνδετήρες μεταλλικοί
50mm

Πακέτο 
100 

τεμαχίων

61

68 Σύρματα συρραπτικού 126 
(24/6)

Πακέτο 
1000 

τεμαχίων

73

69 Σύρματα συρραπτικού 128 Πακέτο 26
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(24/8) 2000 
τεμαχίων

70 Σύρματα συρραπτικού
923/14mm (σελ. 75-100)

Πακέτο 
1000 

τεμαχίων

17

71 Σύρματα συρραπτικού No 
64

Πακέτο 
2000 

τεμαχίων

68

72 Συρραπτικό μεγάλο 23 
φύλλων ( No 126-24/6mm )

Τεμάχιο 30

73 Συρραπτικό μικρό 12 
φύλλων (No 64)

Τεμάχιο 31

74 Ταμπόν σφραγίδων με 
μεταλλικό καπάκι μπλε No 
1 (9X16cm)

Τεμάχιο 17

75 Ταμπόν σφραγίδων
/στρογγυλής αυτόματης
σφραγίδας Shiny R-542

Τεμάχιο 5

76 Τετράδιο Α4 με σκληρό 
εξώφυλλο 100 φύλλων

Τεμάχιο 59

77 Φάκελος αλληλογραφίας
αυτοκόλλητο 11x23cm

Τεμάχιο 407

78 Φάκελος αλληλογραφίας
αυτοκόλλητο 16x23cm

Τεμάχιο 406

79 Φάκελος αλληλογραφίας με 
αυτοκόλλητο 25x35cm

Τεμάχιο 750

80 Χάρακας πλαστικός
διάφανος 30cm

Τεμάχιο 34

81 Χαρτί φωτοαντιγραφικό Α4 
(80γρ. Λευκό)

Πακέτο 
500 

φύλλων

200

82 Ψαλίδι γραφείου 16,5 cm. Τεμάχιο 57

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συνολική Αξία 
χωρίς ΦΠΑ 

(€)

ΦΠΑ 24% Συνολική Αξία με 
ΦΠΑ 

___________ ί§1___________
Γραφικής ύλη για την 
κάλυψη των αναγκών της 
ΑΣΠΑΙΤΕ

Η προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.
Το τελικό σύνολο προσφοράς μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. είναι (ολογράφως και 
αριθμητικός):
Ο Φ.Π.Α. είναι (ολογράφως και αριθμητικός):
Το τελικό σύνολο της προσφοράς συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. είναι (ολογράφως και 
αριθμητικός):

[Τόπος]............................ , [Ημερομηνία].......................

Για τον προσφέροντα

Ο νόμιμος Εκπρόσωπος 
(Υπογραφή και Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(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):

ΑΣΠΑΙΤΕ
Ο-Η Ονομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης!2)

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος 
Κατοικίας

Οδός: Αριθ: ΤΚ:

Αρ.
Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου 
(Email):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις!3), που προβλέπονται από της διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης με 
αντικείμενο για την προμήθεια Γραφικής ύλη για την κάλυψη των αναγκών της ΑΣΠΑΙΤΕ, που 
διενεργείται βάσει της με αρ. πρωτ....... Πρόσκλησης,

I. Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και ότι τα είδη που προσφέρονται 
έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές.

II. Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
παρακάτω αδικήματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 
2008/841/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (EE L 300 της 11.11.2008 ο. 42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 
του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών 
της Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τομέα (EE L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο 
του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 
236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 
(εμπορία επιρροής μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού 
Κώδικα,
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 
4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 
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159A (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 
παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 
(διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β 
(απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 
επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των 
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) 
και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) 
ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 
αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα 
εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α' 103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ 
της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 
(Α' 139),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού 
κώδικα (εμπορία ανθρώπων).
III. Δεν έχει επιβληθεί στον οικονομικό φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού από 

δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης.
IV. Δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή 

αναγκαστική διαχείριση.
V. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής).
VI. Αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την 

απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού: 1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 
2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό ασφαλιστικής 
ενημερότητας.

Ημερομηνία.... -..... - 2021

Ο-Η Δηλ.

(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.
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