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ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας - Παράρτημα Καβάλας, κατόπιν του με ΑΕ 04Δ/24-09-2018 αιτήματος
προμήθειας με ΑΔΑΜ: 18REQ003790360 και ΑΔΑ: 63ΑΛΟΡ1Π-Η3Η καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν
προσφορά για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το κτίριο του ΕΚΑΒ – Δράμας, όπως περιγράφεται
παρακάτω:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΝΤΟΛΗΣ/
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
(όνομα είδους ή
υπηρεσίας)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΕΜΑΧΙΑ

04Δ/24-092018

Πετρέλαιο
θέρμανσης

5.626,40
λίτρα

ΤΕΛΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩ
Ν
22-10-2018

ΠΙΘΑΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ –FAX

4.838,70
ευρώ

Επιτροπή αγορών:

συν
Φ.Π.Α.

Σύνολο
6.000,00
ευρώ
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1. Ανδρεάδης Γ.
2. Χαμαλίδης Κ.
3. Πατσιαλής Ι.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Προμηθειών του Παραρτήματος
ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ στο τηλ 2510-600320.
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή (το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης), εκ των προμηθευτών
των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη
διενέργειας του διαγωνισμού.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με πίστωση, μετά την παραλαβή των τιμολογίων και τον έλεγχο των λοιπών
δικαιολογητικών από την οικονομική υπηρεσία του ΕΚΑΒ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία 15 ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της
διακήρυξης στην ιστοσελίδα του ΕΚΑΒ.
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΕΡΜΑ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥΠΑΙΔΟΠΟΛΗ, ΚΑΒΑΛΑ
Τ.Κ 65404

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΩΡΑ

Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018

11:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη:
“Διαγωνισμός για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης με ΑΕ 04Δ/24-09-2018” στην προαναφερόμενη
διεύθυνση, μέχρι την ανωτέρω αναγραφόμενη ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την
παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Απαραίτητο δικαιολογητικό και αναπόσπαστο μέρος της προσφοράς αποτελεί η κατάθεση Υπεύθυνης
Δήλωσης στην οποία να αναγράφονται από τους προμηθευτές τα εξής:
Δεν εκκρεμεί εις βάρος μου τελεσίδικη απόφαση για:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
β) δωροδοκία
γ) απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δ)τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
ε)νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
στ)παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
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Επιπλέον δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου, όσον αφορά στην καταβολή φόρων/τελών ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες
Εφόσον, ζητηθούν έγκαιρα συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές
πρέπει να παρέχονται το αργότερο δύο (2) ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την
παραλαβή των προσφορών.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/16.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
1. ΓΕΝΙΚΑ
Η επιλογή Αναδόχου αφορά στην ανάδειξη Χορηγητή ο οποίος θα προμηθεύει την Κ.Υ. του ΕΚΑΒ με πετρέλαιο

θέρμανσης, για τις ανάγκες των κτιρίων του.
2.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Τα καύσιμα πρέπει να καλύπτουν τις εξής προδιαγραφές :

2.1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Τα παραδιδόμενα καύσιμα θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από άλλες προσμίξεις όπως νερό ή άλλες ουσίες, ξένες ως
προς τον τύπο καυσίμου.
Οι προδιαγραφές και οι μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης παρουσιάζονται στους παρακάτω
πίνακες:
Απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου θέρμανσης
Παράμετρος

Μονάδες

Δείκτης Κετανίου
Πυκνότητα στους 15o C
Σημείο Ανάφλεξης

kg/m3
o

C

Όρια
Ελάχιστο

Μέθοδος έλεγχου (ISO/EN)
Μέγιστο

40

EN ISO 4264

Να αναφέρεται

EN ISO 3675
EN ISO 12185/1996
EN 22719

55
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Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10%
υπολείμματος αποστάξεως)
Τέφρα

% m/m

0.30

% m/m

0.02

Διάβρωση χάλκινου ελάσματος
(3h,50oC)
Νερό και υπόστημα
Περιεκτικότητα σε θείο

Ιξώδες στους 40C

EN ISO 2160

% v/v

0.10

%m/m

0.10

mm2/s
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ASTM D1796
EN ISO 14596, EN ISO 8754,
EN ISO 24260
EN ISO 3104
Pr EN ISO 3405: 1998

85

%v/v

Απόσταγμα στους 350 C

EN ISO 6245

Κλάση 3

Απόσταξη:
ο

EN ISO 10370

Απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου
Παράμετρος

Μονάδες Όρια

Μέθοδος έλεγχου (ISO/EN)

Από 1 / 4 έως
και 30 / 9
κάθε έτους
Σημείο ροής
ο

Θερμοκρασία

έως και 31
/ 3 κάθε
έτους
-9

C

αποφράξεως

ψυχρού φίλτρου (CFPP

Από 1 /10

-5
ο

ASTM D97, ASTM D 5950 ISO
3016
EN116

C

Τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση
ΠΡΟΤΥΠΟ
ΕΝ 116
EN ISO 2160
EN ISO 3104
EN ISO 3170
EΝ ISO 3171
PrEN ISO 3405:1998
(ISO/DIS 3405:1998)
EN ISO 3675:1998
EN ISO 4259:1995
(ISO 4259:1993)

ΤΙΤΛΟΣ
Diesel
and
domestic
heating
fuels
–
Determination of cold filter plugging point.
Petroleum products – Corrosiveness to copper –
Copper strip test.
Petroleum products – Transparent and opaque
liquids – Determination of Kinematic viscosity
and calculation of dynamic viscosity.
Petroleum liquids – Manual sampling
Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling
Petroleum
products
–
Determination
of
distillation characteristics
Crude petroleum and liquid petroleum products
– Laboratory determination of density or relative
density – Hydrometer method (ISO 3675:1998).
Petroleum products – Determination and
application of precision data in relation to
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EN ISO 4264
EN ISO 6245
EN ISO 10370
ΕΝ ISO 12185: 1996
EN 22719
EN ISO 8754:1995

methods of test.
Petroleum products – Distillate fuels –
Calculation of ketane index
Petroleum products – Determination of ash
Petroleum products – Determination of carbon
residue (micro method)
Crude petroleum and petroleum products –
Determination of density – oscillating – U- tube
method
Petroleum
products
and
lubricants
–
Determination of flash point – Pensky – Martens
closed cup method
Petroleum products – Determination of sulfur
content – Energy dispersive XRF method

EN ISO 14596:1998

Petroleum products – Determination of sulfur
content – wavelength dispersive XRF method
(ISO 14596:1998)
EN 24260:1994
Petroleum products and hydrocarbons –
Determination of sulfur content – Wickbold
combustion method (ISO 4260:1987)
ASTM D 97 ASTM D 5950 και ISO Determination of pour point of petroleum
3016
products
ASTM D 1796
Determination of water and sediment in fuel oils
by the centrifuge method
ASTM 1500

Color determination:standard test method for
ASTM color of petroleum products
Το ζητούμενο Πετρέλαιο Θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται:
 στην ΚΥΑ με Αριθμ. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-2003) : Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου
θέρμανσης.
 στην ΚΥΑ με Αριθμ. 284/2006/07 (ΦΕΚ 1736 Β/30-08-2007) : Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την
Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε
θείο και την τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ και προς την Οδηγία 2005/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/32/ΕΚ σχετικά με την περιεκτικότητα
των καυσίμων πλοίων σε θείο όπως οι παραπάνω Κ.Υ.Α. έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 Η ποιότητα θα είναι ίδια με αυτή που ορίζουν τα Ελληνικά Διυλιστήρια, και θα πρέπει να πληρούν απόλυτα τις
ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις κατά περίπτωση.
Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις δεξαμενές των κτιρίων από τον προμηθευτή, κατόπιν ειδοποίησης του από
την επιτροπή παραλαβής. Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής καυσίμων του ΕΚΑΒ, η οποία
είναι και υπεύθυνη για να ορίσει τον τρόπο παραλαβής. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει ιδιόκτητο βυτιοφόρο για
την μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης, ή να εκμισθώνει βυτιοφόρο Δημοσίας Χρήσεως.
3.2.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Θα πρέπει οι παρεχόμενες υπηρεσίες των πρατηρίων του δικτύου να καλύπτουν τουλάχιστον 8ωρη καθημερινή
λειτουργία.
3.3.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Το βυτιοφόρο του Χορηγητή, θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα παράδοσης, το οποίο να διασφαλίζει την
παραδοτέα ποσότητα των καυσίμων.
3.5.

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
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Τα παραστατικά τα οποία εκδίδονται κατά τον εφοδιασμό θα πρέπει να αποτελούν νόμιμα φορολογικά στοιχεία.
3.5.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Αμέσως μετά την παράδοση του καυσίμου θα παραδίδεται Δελτίο Αποστολής/Τιμολόγιο, επί του οποίου κατά την λήξη
της παράδοσης θα πρέπει να τυπώνεται από τον μετρητή του βυτιοφόρου η παραδοτέα ποσότητα καυσίμου.
Επί του Δελτίου Αποστολής/Τιμολογίου εκτός των άλλων, θα περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία :
α. η ημερομηνία συναλλαγής
β. την μονάδα μέτρησης
γ. το είδος του καυσίμου
δ. η ποσότητα του καυσίμου
ε. η τιμή μονάδος
στ. το τελικό καθαρό ποσό του παραστατικού
ζ. τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
η. το ονοματεπώνυμο του οδηγού του οχήματος
θ. η υπογραφή του οδηγού
Σε περίπτωση που κατά την παράδοση ο προμηθευτής εκδίδει μόνο Δελτίο Αποστολής και εκ των υστέρων το σχετικό
Τιμολόγιο, τότε θα παραλείπονται τα στοιχεία με αρ. στ και ζ.
Στο Τιμολόγιο θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα τα σχετικά Δελτία Αποστολής βάσει των οποίων έχει εκδοθεί.
4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΟΡΗΓΗΤΗ
4.1. Η ανάδειξη Χορηγητή θα γίνει με βάση την φθηνότερη τιμή προσφοράς σε κάθε προμήθεια καυσίμου.
4.2. Το κριτήριο θα είναι η Οικονομική προσφορά η οποία θα υποβληθεί με ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης, στην
νομίμως διαμορφούμενη μέση τιμή χονδρικής πώλησης του Νομού, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία τιμών του Νομού,
του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων και όπως αυτά εμφανίζονται στην ηλεκτρονική δ/νση http://www.fuelprices.gr
του ΥΠ.ΑΝ. οποία θα ισχύει την ημέρα κατάθεσης προσφορών του σχετικού Διαγωνισμού.
5.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

5.1. Το Ε.Κ.Α.Β. διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου ποιότητας καυσίμων σε κατάλληλα πιστοποιημένα εργαστήρια, όποτε
θεωρηθεί απαραίτητο από τις υπηρεσίες του.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΚΑΒ – ΚΑΒΑΛΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Προμηθειών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

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):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

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:
1. Εις βάρος μου δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ.1)
β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, αντίστοιχα, στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου (EE C 195 της
25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998,
σελ. 2)
γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48 δ) Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΕΕ L 309/15/25.11.2005) τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/EK της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (ΕΕ L 214/29/4.8.2006), οι οποίες ενσωματώνονται με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166) και αντικαθίστανται οι
σχετικές διατάξεις του ν.2331/1995 (Α΄ 173), όπως ισχύουν.
2. α) Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό,(4)
Ημερομηνία:

…../…./20…..
Ο – Η Δηλών
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(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.
αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής
μου.
β) Δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,
πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασής μου
γ) Δεν έχω καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της
χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή
μου.
δ) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε
σχέση με την επαγγελματική μου ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η
αναθέτουσα αρχή.
ε) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
σύμφωνα με τις 75 2016-06-27 διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή του ελληνικού δικαίου.
στ) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή του ελληνικού δικαίου.
ζ) Δεν είμαι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ'
εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχω παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
Είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που
αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει η δήλωσή μου.

Ο – Η Δηλών
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