
  

  

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 2 & Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα                                      

Τηλέφωνο : + 30 26610 39813 

Fax : + 30 26610 40088 

email: info@corfucci.gr, corfucci@otenet.gr  

site: www.corfucci.gr   

 

ΚΕΡΚΥΡΑ 10/01/2017  

 Αρ. Πρ.:  9       

Αρ. ΔΕ Επιμ. Κέρκυρας: 1/03-01-2017  

Aρ. Διακήρυξης: 2 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης για προμήθεια 

γραφικής ύλης για τις ανάγκες της υπηρεσίας του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για 

το έτος 2017, προϋπολογισμού  1.209,68 € άνευ Φ.Π.Α. 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α) «Δημόσιες 

Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και την υπ. αριθ. 1/03-01-2017 απόφαση της Δ.Ε. του 

Επιμελητηρίου Κέρκυρας την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για το συγκεκριμένο 

ύψος προϋπολογισμού των  1.209,68 € άνευ Φ.Π.Α., με κριτήριο αξιολόγησης – κατακύρωσης την 

χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της 

υπηρεσίας του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, για το έτος 2017. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας καλεί τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με την προμήθεια 

γραφικής ύλης (CPV: 30192700-8), να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι την 19/1/2017 και ώρα 

12.00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας στην Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα. 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ( άρθρα 92, 93 

και 94 του Ν.4412/2016) 

1. Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος - Προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε κλειστό 

φάκελο, και τα περιλαμβανόμενα στοιχεία περιλαμβάνουν Υπεύθυνη Δήλωση, Πρόταση και 

Οικονομική Προσφορά στην ελληνική γλώσσα. 

2. Η Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρωμένη σε απλή σελίδα δες υπόδειγμα 1) ότι "... τα στοιχεία που 

δηλώνονται είναι αληθή και ακριβή, ότι οι όροι της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι 

αποδεκτοί και ότι δεσμεύεται για την τιμή και τους όρους παράδοσης και πληρωμής..." και επίσης 

εφόσον ζητηθεί θα προσκομίσει εντός 10ημερου α. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο 

Επιμελητήριο β. Ασφαλιστική ενημερότητα γ. Φορολογική ενημερότητα (με ποινή αποκλεισμού). 

3. Η Πρόταση του κάθε υποψηφίου (συμπληρωμένη σε απλή σελίδα δες υπόδειγμα 2) πρέπει να 

καλύπτει τις ανάγκες του Επιμελητηρίου για προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της 

υπηρεσίας του Επιμελητηρίου Κέρκυρας που περιγράφονται παρακάτω. Επιπλέον από τα 

παρακάτω και ότι ο κάθε Υποψήφιος επιθυμεί να προσφέρει επιπλέον. 
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4. Η Οικονομική Προσφορά του κάθε υποψηφίου (συμπληρωμένη σε απλή σελίδα δες υπόδειγμα 3) 

πρέπει να αναφέρει α. το σύνολο για όλο το 2017 χωρίς το ΦΠΑ, β. Το ποσό του ΦΠΑ, γ. Το 

συνολικό ποσό μαζί με το ΦΠΑ. Τα ποσά αυτά καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις του υποψηφίου 

Αναδόχου.   

5. Στον Φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Α/Α ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΉΣ ΥΛΗΣ 

1.  ΚΛΑΣΕΡ ΜΕΓΑΛΑ ΤΥΠΟΥ  SKAG      Α4 8-32 

2.  ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ 

3.  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 2017 

4.  ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 

5.  ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ –ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ [ κατάθεση  δείγματος] 

6.  ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΠΙΝΕΛΑ-ΤΑΙΝΙΕΣ 

7.  ΣΤΥΛΟΙ ΤΥΠΟΥ BIC 

8.  ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΙΚΡΟΙ- ΜΕΓΑΛΟΙ 

9.  ΣΥΡΑΠΤΙΚΑ-  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

10.  ΜΟΛΥΒΙΑ 

11.  ΦΑΚΕΛΛΟΥΣ Α4 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Αριστοτέλους 2 & Καποδιστρίου ΤΚ 49100 Κέρκυρα 

Για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης για προμήθεια γραφικής 

ύλης για τις ανάγκες της υπηρεσίας του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, για το έτος 2017  

(Αρ. Πρ. 9/9.1.2017), 

προϋπολογισμού 1.209,68 € άνευ Φ.Π.Α. 

Ημερομηνία υποβολής …-01-2017 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ………………………………………………… 

ΑΦΜ:…………………………….  ΔΟΥ……………………… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ………………………………………………...  

ΤΗΛ ……………….., FAX ……………….., EMAIL ………………………… 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ /ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : …………………………………………………. 
 



  

  

12.  ΦΑΚΕΛΛΟΥΣ  ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΟΙ[10Χ25 ΠΕΡΙΠΟΥ] 

13.  ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥΣ 

14.  ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ 

15.  CD ΕΠΑΝΕΓΡΑΨΙΜΑ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Επιλογή του υποψηφίου για την σύναψη σύμβασης έργου με το Επιμελητήριο Κέρκυρας θα γίνει από 

τριμελή επιτροπή η οποία μετά από έλεγχο των φακέλων ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ των υποψηφίων μεταξύ των ενδιαφερομένων των οποίων η πρόταση είναι αποδεκτή 

και με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το Επιμελητήριο 

Κέρκυρας τηλ. 2661080575 κ. Κουλούρη, 2661039814 κ. Κόκκοτα. 

 

Ο Πρόεδρος 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

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): ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  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 
(Εmail):  

 

 

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: τα στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή και ακριβή, ότι οι όροι 
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αποδεκτοί και ότι δεσμεύεται για την τιμή και τους όρους 
παράδοσης και πληρωμής και επίσης ότι εφόσον μου ζητηθεί θα προσκομίσω (επί ποινή αποκλεισμού) εντός 
10ημερου α. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο β. Ασφαλιστική ενημερότητα γ. Φορολογική 
ενημερότητα. 
 

 

                                                                                                                                                                                          
(4) 

Κέρκυρα,   …./…/2017   

Ο  Δηλών 
 

 
 
 

-------------------------- 
 
(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.



  

  

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ……………………………………………………………….... 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης για προμήθεια 

γραφικής ύλης για τις ανάγκες της υπηρεσίας του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 

για το έτος 2017 

Η Πρότασή μας για τις ανάγκες του Επιμελητηρίου σε προμήθεια γραφικής ύλης περιλαμβάνει τα 

προβλεπόμενα: 

Α/Α ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΉΣ ΥΛΗΣ 

1.  ΚΛΑΣΕΡ ΜΕΓΑΛΑ ΤΥΠΟΥ  SKAG      Α4 8-32 

2.  ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ 

3.  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 2017 

4.  ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 

5.  ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ –ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ [ κατάθεση  δείγματος] 

6.  ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΠΙΝΕΛΑ-ΤΑΙΝΙΕΣ 

7.  ΣΤΥΛΟΙ ΤΥΠΟΥ BIC 

8.  ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΙΚΡΟΙ- ΜΕΓΑΛΟΙ 

9.  ΣΥΡΑΠΤΙΚΑ-  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

10.  ΜΟΛΥΒΙΑ 

11.  ΦΑΚΕΛΛΟΥΣ Α4 

12.  ΦΑΚΕΛΛΟΥΣ  ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΟΙ[10Χ25 ΠΕΡΙΠΟΥ] 

13.  ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥΣ 

14.  ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ 

15.  CD ΕΠΑΝΕΓΡΑΨΙΜΑ 

 

Επιπλέον περιλαμβάνει 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 



  

  

  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ 

……………….………………………………………….. 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης για προμήθεια 

γραφικής ύλης για τις ανάγκες της υπηρεσίας του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 

για το έτος 2017 

 

Η Οικονομική μας Προσφορά για τις ανάγκες του Επιμελητηρίου σε προμήθεια γραφικής 

ύλης: 

1. Ανέρχεται σε ………………………………………… ευρώ για όλες τις υπηρεσίες 
 
2. Ο ΦΠΑ ανέρχεται σε ………………………………………… ευρώ. 
 
3. Το συνολικό ποσό για όλες τις προμήθειες που προσφέρουμε για τις ανάγκες του 

Επιμελητηρίου σε γραφική ύλη ανέρχεται σε ………………………………………… ευρώ 
συνολικά. 

 

 

Ημερομηνία 

 

 

Υπογραφή 

Σφραγίδα 

 

 


