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Κέρκυρα 08 Μαρτίου 2022  

 

 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

ΠΡΟΣ: 
(όλους τους αποδέκτες) 

 
 
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Προμήθεια γραφικής ύλης και 
μικροεξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών 
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας , για το έτος 2022 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τακτικός Προϋπολογισμός 
οικονομικού έτους 2022 και υπό Α.Λ.Ε. 2410201001, 
στον Ε.Φ.1057-201-1600200 «Διεύθυνση Αστυνομίας 
Κέρκυρας» [cpv: 30192700-8] 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.100,00€ (συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων) 
 

 Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας κατόπιν της υπ’ αρίθμ. Την υπ’ αριθ. 8045/22/12926-1 από 
02-03-2022 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης της Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./Δ.Δ.Δ./ ΤΜΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ με Α.Δ.Α.: 6ΗΖ946ΜΤΛΒ-3ΟΧ και Α.Δ.Α.Μ.: 22REQ010133087, σας προσκαλεί να 
καταθέσετε προσφορά για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού για την κάλυψη 
αναγκών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας , για το έτος 2022, εντός του εγκεκριμένου 
ποσού των τριών χιλιάδων εκατό Ευρώ (3.100,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το είδος και η 
ποσότητα των υπό προμήθεια ειδών, εμφαίνονται στο συνημμένο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’» - Τεχνικές 
προδιαγραφές - Απαιτήσεις, το  οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.  

 
 

Α.  ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 
α) Τα παρακάτω Δικαιολογητικά Συμμετοχής, «επί ποινής αποκλεισμού»,   
 

I.Φορολογική Ενημερότητα - Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

II.Ασφαλιστικές Ενημερότητες, για κάθε νόμιμη χρήση από όλους τους φορείς κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης που πληρώνονται εισφορές. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 

III.Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της Χώρας εγκατάστασης του, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις 
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βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στο 
άρθρο 73 Ν.4412/2016). 
Ειδικότερα, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της Χώρας εγκατάστασης τους, προσκομίζουν τα μεν νομικά 
πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά για τους διαχειριστές τους, στις περιπτώσεις των εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον Πρόεδρο, 
τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις ανώνυμες 
εταιρείες (Α.Ε.), οι δε Συνεταιρισμοί για τον πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου, από το 
οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα ως άνω αδικήματα.   

IV.Σε περίπτωση εταιρείας , τα νομιμοποιητικά έγγραφα αυτής, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 
τροποποιήσεις του (για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του 
διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από 
τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα 
που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική 
μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.  

V.Για φυσικά πρόσωπα απαιτείται εκτύπωση εντύπου από το σύστημα TAXISNET στο οποίο θα 
εμφαίνονται όλες οι δραστηριότητες της επιχείρησης 

VI.Πιστοποιητικό - βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου με το οποίο να 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους (άρθ. 73, 75 
& 80 του ν.4412/2016). 
 

VII.Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(Α΄-75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της 
παρούσας Πρόσκλησης και να δηλώνονται τα ακόλουθα:  
 ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρίθμ. 8045/1/749-γ  

Πρόσκλησης της Δ.Α. Κέρκυρας , της οποίας έλαβαν γνώση.  
  ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης 
 ότι δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.  
  ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 90 ημερολογιακές ημέρες.  
  Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση να αναφέρονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους 

καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης.  
 

VIII. Υπεύθυνη δήλωση παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(Α΄-75), όπως εκάστοτε ισχύει, 
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) στην οποία να δηλώνονται από τον 
οικονομικό φορέα (προσφέροντα) ότι πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

 δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 για τους 
οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν,  

  πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 75 
παρ. 2 Ν.4412/2016.  

 
β) Τεχνική προσφορά  «επί ποινής αποκλεισμού»:  

I. Ι. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ( σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3), 
στην οποία να δηλώνει  ότι:  
«Τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν πλήρως τις αιτούμενες προδιαγραφές - απαιτήσεις  του  
Παραρτήματος Α’ της υπ΄ αριθ. 8045/1/749-γ Πρόσκλησης  της Δ.Α. Κέρκυρας ». 

  
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές - απαιτήσεις της 

παρούσας Πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 

γ) Οικονομική προσφορά (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός κυρίως φακέλου της προσφοράς, 
ο οποίος θα φέρει όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, καθώς και την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»), με την προσφερόμενη τιμή σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) .  
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Β. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται 
ευκρινώς: 

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 
• Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας  
• Η ημερομηνία. 
• Τα στοιχεία του αποστολέα. 

2. Μέσα στο φάκελο «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» τοποθετούνται η Τεχνική προσφορά , η Οικονομική Προσφορά  και  
όλα τα ανωτέρω Δικαιολογητικά συμμετοχής. 
3.  Δεν επιτρέπονται οι εναλλακτικές προσφορές επί ποινή απόρριψης καθώς και οι περισσότερες της 
μίας οικονομικές προσφορές. 
4. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να υποβληθεί έως την 18 Μαρτίου 2022 , ημέρα Παρασκευή  
και ώρα 10.00 στην Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας / Ιουλίας Ανδρεάδη 01 (2ος όροφος) – Τ.Κ.49100 
Κέρκυρα. 
5. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. 
 
Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του 
ν.4412/2016. 

2. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των υπό 
προμήθεια ειδών.  

3. Ο παραλαβή-αξιολόγηση προσφορών θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπή, η οποία μετά το 
πέρας της προθεσμίας υποβολής προσφορών θα διενεργήσει το άνοιγμα των προσφορών. Η τριμελής 
επιτροπή θα προχωρήσει στη διαδικασία του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής / τεχνικής 
προσφοράς και στη  συνέχεια θα αξιολογήσει τις οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων οι 
οποίες πληρούν τους όρους της παρούσης. Η απευθείας ανάθεση θα γίνει κατόπιν γνωμοδότησης της 
επιτροπής, με σχετική απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, στον 
οικονομικό φορέα με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. 

4. Η σύμβαση που θα υπογραφεί από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας  και 
τον Ανάδοχο. 

5. ΠΛΗΡΩΜΗ : Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει στον Ανάδοχο συνολικά, σε βάρος της πίστωσης 
του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικός Φορέα 1057-201-1600200 “Διεύθυνση Αστυνομίας 
Κέρκυρας”, οικονομικού έτους 2022, στον Α.Λ.Ε.: 2410201001 , ύστερα από την παραλαβή των 
ειδών  και αφού προσκομισθούν από τον προμηθευτή το Τιμολόγιο και όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, από την Διεύθυνση Ελέγχου Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού, στο όνομα του δικαιούχου. Η 
πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και ιδίως: 

α) Τιμολόγιο,  υπέρ της αναθέτουσας αρχής, με την ένδειξη «ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ».  
β) ΙΒΑΝ του αναδόχου (Βεβαίωση της Τράπεζας ή φ/α της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου). 
γ) Πρακτικό Παραλαβής των ειδών από την ειδικά για το σκοπό αυτό, συγκροτηθείσα Επιτροπή 
παραλαβής.  
 

6.  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ : Τον προμηθευτή θα βαρύνουν κρατήσεις ως εξής: α) υπέρ των ασφαλιστικών 
Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., 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 Δημοσίων Συμβάσεων ως εξής: 0,07% 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, γ) υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών Δημοσίων Συμβάσεων, ως εξής: 0,06% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, κράτησης 
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αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3 % επί της προαναφερθείσας κράτησης και κράτησης 
υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20 % επί του χαρτοσήμου. 
Επίσης θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% για την προμήθεια ειδών 

7. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση, ισχύουν διατάξεις του Ν. 
4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (Α.147)δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

8. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν συνολικά, με μέριμνα και έξοδα του Προμηθευτή στις 
αποθήκες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας (Ιουλίας Ανδρεάδη 01, ισόγειο - 2ος όροφος), εντός 
χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης και θα παραληφθούν από 
τριμελή επιτροπή της υπηρεσίας.  

9. Η σχετική δαπάνη θα  υποβληθεί στην Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ,  για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την έκδοση χρηματικού εντάλματος στο 
όνομα του δικαιούχου, προς πληρωμή του, δια της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 

10. Το κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης  θα καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, θα αποσταλεί στο 
Επιμελητήριο Κέρκυρας για δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεών του. 
Επίσης θα αποσταλεί σε οικονομικούς φορείς. 

11. Τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση, παρέχονται από την 
Υπηρεσία μας (τηλ.: 2661029134-6, email: adkerkyras.diax@astynomia.gr ) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

12. Επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος τα παρακάτω Παραρτήματα, τα 
οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

 
α.   
β. 
γ. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Ο- 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Ματθαίος ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 

Αστυνομικός  Διευθυντής 
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     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
Τεχνικές προδιαγραφές – Απαιτήσεις 

 [γραφική ύλη  (CPV: 30192700-8)] 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(τεμάχια) 

1 Αυτοκόλλητος φάκελος αλληλογραφίας 16x23cm (Α5)  λευκού χρώματος 10.000 
2 Αυτοκόλλητος φάκελος αλληλογραφίας 33x23cm (Α4), λευκού χρώματος 3.000 
3 Αυτοκόλλητος φάκελος αλληλογραφίας 31x41cm (Α3), λευκού χρώματος 1.000 
4 Στυλό διαρκείας (μπλε) 1.0mm 1.000 
5 Στυλό διαρκείας (κόκκινο) 1.0mm 500 
6 Στυλό διαρκείας (μαύρο) 1.0mm 500 
7 Μολύβια κοινά  50 
8 Γομολάστιχες κοινές σε τεμάχια 10 
9 Ξύστρες μολυβιών μεταλλικές  10 

10 Διορθωτική ταινία - roll –on 5mm (μήκος ≥8m) 200 

11 
Συρραπτικές μηχανές χειρός μεγάλες(τανάλια)  Νο 126, με μεταλλικό σκελετό, με 
δυνατότητα επιλογής βάθους συρραφής  5,6εκ, με δυνατότητα συρραφής 
τουλάχιστον 23 φύλλων , τύπου ROMEO MAESTRI ή ισοδύναμο 

10 

12 
Συρραπτικές μηχανές χειρός (τανάλια) μικρές  Νο 64, με μεταλλικό σκελετό, με 
δυνατότητα επιλογής βάθους συρραφής 5,6εκ, με δυνατότητα συρραφής 
τουλάχιστον 12 φύλλων, τύπου ROMEO MAESTRI ή ισοδύναμο 

5 

13 Σύρματα συρραπτικού 24/6 – 1000τεμ. 600 
14 Σύρματα συρραπτικού 10/5 – 1000τεμ. 100 
15 Σύρματα συρραπτικού 6/4 – 1000τεμ. 500 
16 Διατρητικές μηχανές γραφείου (διακορευτές)  για 60 φύλλα τουλάχιστον 2 
17 Διατρητικές μηχανές γραφείου (διακορευτές)  για 10 φύλλα τουλάχιστον 10 
18 Μελάνι ταμπόν υγρό χρώματος μπλε 30ml  50 
19 Μελάνι ταμπόν υγρό χρώματος κόκκινο  30ml 20 
20 Μελάνι ταμπόν υγρό χρώματος μαύρο  30ml 20 
21 Ταμπόν σφραγίδας μεταλλικό χρώματος μπλε Νο 2 70 
22 Ταμπόν σφραγίδας μεταλλικό χρώματος μαύρο Νο 2 20 
23 Ταμπόν σφραγίδας μεταλλικό χρώματος κόκκινο Νο 2 20 
24 Φάκελοι αρχειοθέτησης χρώματος μπλε με πάνινη ράχη, με κορδόνι 25x35x12cm 800 

25 Φάκελοι αρχειοθέτησης πλαστικοποιημένοι (FIBER) κουτί  με λάστιχο ράχη 
25x35x12 cm 200 

26 Φάκελοι αρχειοθέτησης πλαστικοποιημένοι (FIBER) κουτί  με λάστιχο ράχη 
25x35x8 cm 20 

27 Φάκελοι με Λάστιχο για χαρτί Α4 (25x35cm) 100 
28 Χαρτοταινία συσκευασίας κολλητική 48mm x μήκος >=50m 70 
29 Ταινία συσκευασίας διάφανη  κολλητική 48mm x μήκος >=50m 70 
30 Κόλλα stick 20gr τύπου UHU ή ισοδύναμο 50 
31 Λάστιχα συσκευασίας πλακέ 125mm x 5mm , Φ80mm (κιλό) 2 
32 Λάστιχα συσκευασίας πλακέ 125mm x 5mm , Φ120mm (κιλό) 2 
33 Λάστιχα συσκευασίας , μικρά, Νο. 10 (κιλό) 2 
34 Μαρκαδόρος υπογράμμισης (κίτρινο) 5mm 100 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
35 Μαρκαδόρος ανεξίτηλος μπλε στρογγυλή μύτη 1,5 - 3mm 30 
36 Μαρκαδόρος ανεξίτηλος κόκκινος στρογγυλή μύτη 1,5 - 3mm 15 
37 Μαρκαδόρος ανεξίτηλος μαύρος στρογγυλή μύτη 1,5 - 3mm 15 

38 Αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων (κύβος) τουλάχιστον 300 φύλλων, 
διαστάσεων 7cm x 7cm , (κίτρινο χρώμα)  100 

39 Κύβος χαρτάκια σημειώσεων λευκά διαστάσεων , τουλάχιστον 9x9x9cm 50 
40 Ψαλίδι γραφείου 15cm 10 
41 Κλασέρ 832 (Α4) (32cm x 30cm x 8cm) χρώματος ΜΑΥΡΟ ή ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ 30 

42 Αυτοκόλλητο ρολό επένδυσης βιβλίων (καπλανίσματος), χρώματος μπλε σκούρο 
, διαστ. 0,50m x 20m 3 

43 Σελοτέιπ 15mm x τουλάχιστον 30m 50 
44 Αυτοκόλλητες ετικέτες λευκές διαστάσεων 10cm x 7cm  (συσκ. των 40 φύλλων )  10 
45 Αυτοκόλλητες ετικέτες λευκές διαστάσεων 5cm x 3,5cm  (συσκ. των 40 φύλλων) 10 
46 Αυτοκόλλητες ετικέτες λευκές διαστάσεων 10cm x 3,5cm  (συσκ. των 40 φύλλων) 10 
47 Αυτοκόλλητες ετικέτες λευκές διαστάσεων 2cm x 5cm  (συσκ. των 40 φύλλων) 20 
48 Πιάστρες μεταλλικές (κλιπ εγγράφων) μαύρου χρώματος 32mm 120 
49 Πιάστρες μεταλλικές (κλιπ εγγράφων) μαύρου χρώματος  41mm 60 
50 Χαρτοκόπτης πτυσσόμενος (κοπίδι) σπαστής λάμας 18mm 15 

51 Ντοσιέ με ενσωματωμένες διαφάνειες και σκληρό εξώφυλλο (τουλάχιστον 40 
διαφάνειες) 20 

52 Ρολό εκτύπωσης, πλάτος 57mm, διάμετρος 36mm (14 μέτρα)  100 
53 Δακτυλοβρεκτήρας (σφουγγάρι)  5 
54 Έλασμα εγγράφων μεταλλικό χρυσό 8 cm (κουτί 50 τμχ) 10 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  - Δ.Ο.Υ.  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
EMAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 
ΠΡΟΣ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
    

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(τεμάχια) 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
(ΠΡΟ Φ.Π.Α. 

24 %) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ 
( ΠΡΟ Φ.Π.Α. 

24%) 

1 Αυτοκόλλητος φάκελος αλληλογραφίας 16x23cm (Α5)  λευκού 
χρώματος 10.000   

2 Αυτοκόλλητος φάκελος αλληλογραφίας 33x23cm (Α4), λευκού 
χρώματος 3.000   

3 Αυτοκόλλητος φάκελος αλληλογραφίας 31x41cm (Α3), λευκού 
χρώματος 1.000   

4 Στυλό διαρκείας (μπλε) 1.0mm 1.000   
5 Στυλό διαρκείας (κόκκινο) 1.0mm 500   
6 Στυλό διαρκείας (μαύρο) 1.0mm 500   
7 Μολύβια κοινά  50   
8 Γομολάστιχες κοινές σε τεμάχια 10   
9 Ξύστρες μολυβιών μεταλλικές  10   

10 Διορθωτική ταινία - roll –on 5mm (μήκος ≥8m) 200   

11 

Συρραπτικές μηχανές χειρός μεγάλες(τανάλια)  Νο 126, με 
μεταλλικό σκελετό, με δυνατότητα επιλογής βάθους συρραφής  
5,6εκ, με δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον 23 φύλλων , τύπου 
ROMEO MAESTRI ή ισοδύναμο 

10   

12 

Συρραπτικές μηχανές χειρός (τανάλια) μικρές  Νο 64, με 
μεταλλικό σκελετό, με δυνατότητα επιλογής βάθους συρραφής 
5,6εκ, με δυνατότητα συρραφής τουλάχιστον 12 φύλλων, τύπου 
ROMEO MAESTRI ή ισοδύναμο 

5   

13 Σύρματα συρραπτικού 24/6 – 1000τεμ. 600   
14 Σύρματα συρραπτικού 10/5 – 1000τεμ. 100   
15 Σύρματα συρραπτικού 6/4 – 1000τεμ. 500   
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16 Διατρητικές μηχανές γραφείου (διακορευτές)  για 60 φύλλα 
τουλάχιστον 2   

17 Διατρητικές μηχανές γραφείου (διακορευτές)  για 10 φύλλα 
τουλάχιστον 10   

18 Μελάνι ταμπόν υγρό χρώματος μπλε 30ml  50   
19 Μελάνι ταμπόν υγρό χρώματος κόκκινο  30ml 20   
20 Μελάνι ταμπόν υγρό χρώματος μαύρο  30ml 20   
21 Ταμπόν σφραγίδας μεταλλικό χρώματος μπλε Νο 2 70   
22 Ταμπόν σφραγίδας μεταλλικό χρώματος μαύρο Νο 2 20   
23 Ταμπόν σφραγίδας μεταλλικό χρώματος κόκκινο Νο 2 20   

24 Φάκελοι αρχειοθέτησης χρώματος μπλε με πάνινη ράχη, με 
κορδόνι 25x35x12cm 800   

25 Φάκελοι αρχειοθέτησης πλαστικοποιημένοι (FIBER) κουτί  με 
λάστιχο ράχη 25x35x12 cm 200   

26 Φάκελοι αρχειοθέτησης πλαστικοποιημένοι (FIBER) κουτί  με 
λάστιχο ράχη 25x35x8 cm 20   

27 Φάκελοι με Λάστιχο για χαρτί Α4 (25x35cm) 100   
28 Χαρτοταινία συσκευασίας κολλητική 48mm x μήκος >=50m 70   
29 Ταινία συσκευασίας διάφανη  κολλητική 48mm x μήκος >=50m 70   
30 Κόλλα stick 20gr τύπου UHU ή ισοδύναμο 50   
31 Λάστιχα συσκευασίας πλακέ 125mm x 5mm , Φ80mm (κιλό) 2   
32 Λάστιχα συσκευασίας πλακέ 125mm x 5mm , Φ120mm (κιλό) 2   
33 Λάστιχα συσκευασίας , μικρά, Νο. 10 (κιλό) 2   
34 Μαρκαδόρος υπογράμμισης (κίτρινο) 5mm 100   
35 Μαρκαδόρος ανεξίτηλος μπλε στρογγυλή μύτη 1,5 - 3mm 30   
36 Μαρκαδόρος ανεξίτηλος κόκκινος στρογγυλή μύτη 1,5 - 3mm 15   
37 Μαρκαδόρος ανεξίτηλος μαύρος στρογγυλή μύτη 1,5 - 3mm 15   

38 Αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων (κύβος) τουλάχιστον 300 
φύλλων, διαστάσεων 7cm x 7cm , (κίτρινο χρώμα)  100   

39 Κύβος χαρτάκια σημειώσεων λευκά διαστάσεων , τουλάχιστον 
9x9x9cm 50   

40 Ψαλίδι γραφείου 15cm 10   

41 Κλασέρ 832 (Α4) (32cm x 30cm x 8cm) χρώματος ΜΑΥΡΟ ή 
ΣΚΟΥΡΟ ΜΠΛΕ 30   

42 Αυτοκόλλητο ρολό επένδυσης βιβλίων (καπλανίσματος), 
χρώματος μπλε σκούρο , διαστ. 0,50m x 20m 3   

43 Σελοτέιπ 15mm x τουλάχιστον 30m 50   

44 Αυτοκόλλητες ετικέτες λευκές διαστάσεων 10cm x 7cm  (συσκ. 
των 40 φύλλων )  10   

45 Αυτοκόλλητες ετικέτες λευκές διαστάσεων 5cm x 3,5cm  (συσκ. 
των 40 φύλλων) 10   

46 Αυτοκόλλητες ετικέτες λευκές διαστάσεων 10cm x 3,5cm  (συσκ. 
των 40 φύλλων) 10   

47 Αυτοκόλλητες ετικέτες λευκές διαστάσεων 2cm x 5cm  (συσκ. 
των 40 φύλλων) 20   

48 Πιάστρες μεταλλικές (κλιπ εγγράφων) μαύρου χρώματος 32mm 120   
49 Πιάστρες μεταλλικές (κλιπ εγγράφων) μαύρου χρώματος  41mm 60   
50 Χαρτοκόπτης πτυσσόμενος (κοπίδι) σπαστής λάμας 18mm 15   

51 Ντοσιέ με ενσωματωμένες διαφάνειες και σκληρό εξώφυλλο 
(τουλάχιστον 40 διαφάνειες) 20   

52 Ρολό εκτύπωσης, πλάτος 57mm, διάμετρος 36mm (14 μέτρα)  100   

53 Δακτυλοβρεκτήρας (σφουγγάρι)  5   
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54 Έλασμα εγγράφων μεταλλικό χρυσό 8 cm (κουτί 50 τμχ) 10   

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ:  

  Φ.Π.Α. 24%:  

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ:  
        
 
                          Τόπος /ημερομηνία 

                                                                                                                Ο προσφέρων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

 
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:  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 τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι: 

  η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της υπ’αρίθμ. 8045/1/749-γ Πρόσκλησης της Δ.Α. Κέρκυρας , 
της οποίας έλαβα γνώση.  

  αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της υπ’αρίθμ. 8045/1/749-γ Πρόσκλησης της Δ.Α. Κέρκυρας.  
  δεν απασχολώ ή εκμεταλλεύομαι ανηλίκους κάτω των 15 ετών.  
  ο χρόνος ισχύος της προσφοράς μου είναι 90 ημερολογιακές ημέρες.  
  Οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους καταβάλω εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης είναι οι 

εξής: ………………… ………………………………………………………………………………. 
 

                                                                                                             Ημερομηνία: …………………….       
 

                                                                                                                 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 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2. 

 
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:  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 τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι: 

 Η επιχείρηση «……………………………………………………………………………………………………………………..» πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 
για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν, β) πληροί τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί , σύμφωνα με το άρθρο  75 παρ. 2 του Ν.4412/2016. 

 
 

                                                                                                             Ημερομηνία: …………………….       
 

                                                                                                                 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 

 
 
 
 





  
Υπ’αρίθμ. 8045/1/749-γ Πρόσκληση της Δ.Α. Κέρκυρας                                                  Σελίδα 12 από 12 
 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 

 
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:  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 τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι: 

«Τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν πλήρως τις αιτούμενες προδιαγραφές - απαιτήσεις  του 
Παραρτήματος Α’ της υπ΄ αριθ. 8045/1/749-γ  Πρόσκλησης  της Δ.Α. Κέρκυρας »                                                                                          

                                                                                                                                    Ημερομηνία: …………………….       
 

                                                                                                                 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 

 
 
 




