
  

  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 2 & Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα                                      

Τηλέφωνο : + 30 26610 39813 

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

site: www.corfucci.gr   

 

ΚΕΡΚΥΡΑ 02/11/2020  

 Αρ. Πρ.:  2066 

Αρ. ΔΣ Επιμ. Κέρκυρας: ΔΣ 16/23-09-2020 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της Απευθείας 

Ανάθεσης με έρευνα αγοράς και συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για 

τη προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφορικής (Laptop – 

Πολυμηχάνημα) του Επιμελητηρίου Κέρκυρας (PB3) στο πλαίσιο του έργου 

‘Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in WOMen 

ENterprises’ με το ακρωνύμιο ICON WOM-EN κωδικός MIS5003919. (Co-

operation Programme Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020). , προϋπολογισμού 

3064,52 € άνευ Φ.Π.Α. 

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

Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», με τα οριζόμενα στα άρθρα 118 και 328 και την υπ. 

αριθ. 16/23-09-2020 απόφαση του ΔΣ. του Επιμελητηρίου Κέρκυρας την προσφυγή στη διαδικασία 

της απευθείας ανάθεσης με έρευνα αγοράς και συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για το 

συγκεκριμένο ύψος προϋπολογισμού των 3.064,52 € άνευ Φ.Π.Α., στον ΚΑΕ 9919[24] με κριτήριο 

αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού πληροφορικής (Laptop – Πολυμηχάνημα) του Επιμελητηρίου Κέρκυρας (PB3) στο 

πλαίσιο του έργου ‘Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in WOMen 

ENterprises’ με το ακρωνύμιο ICON WOM-EN κωδικός MIS5003919. (Co-operation Programme 

Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020) και συγκεκριμένα του πακέτου εργασίας WP3 – 3.3.2 GIS 

mapping for wom-en entrepreneurship in gr-it – platform connected to web-site, based on each PP’s 

local maps IT hardware and software. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1.Αντικείµενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή προσφορών 

για την αγορά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή (laptop) και ενός πολυμηχανήματος, με άμεση παράδοση 

στα γραφεία Επιμελητηρίου Κέρκυρας επί της οδού Αριστοτέλους 2 στην Κέρκυρα και σύμφωνα µε 

το ελάχιστο των τεχνικών προδιαγραφών που παρατίθενται κατωτέρω στο άρθρο 6. 

1.2. Τα προϊόντα θα διαθέτουν κατ’ ελάχιστα εγγύηση, όπως αυτή ορίζεται από την ελληνική 

νομοθεσία. 

1.3. Κριτήριο επιλογής του Αναδόχου αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. 
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1.4. Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών : 13 Νοεμβρίου 2020. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

Επιμελητήριο Κέρκυρας - Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, με έδρα την Κέρκυρα, οδός 

Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, Τ.Κ. 49100, και με ΑΦΜ 090101182 της Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, που 

εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό της και νόμιμο εκπρόσωπό της, κ. Γεώργιο Π. Χονδρογιάννη. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί. 

(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών, εφόσον ασκούν εµπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, 

συναφή µε το αντικείμενο της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

4.1. Η προσφερόμενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ. 

4.2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιµής ή που δίνει τιµή σε συνάλλαγμα ή µε ρήτρα 

συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

4.3 Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν 

του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του. 

4.4. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να παράσχει 

γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί η 

σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς. 

4.5. Στην προσφερόμενη τιμή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, 

εκτός Φ.Π.Α., όπως π.χ. έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και διανομής και εν γένει ότι προβλέπεται για 

παράδοση στον τόπο και χρόνο που προβλέπεται στην πρόσκληση. 

4.6. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή µε αίρεση ή µη σύμφωνη µε ουσιώδεις όρους της 

πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσματα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής 

προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της. 

4.7. H πληρωμή του τιμολογίου θα γίνει με την παραλαβή του εξοπλισμού.  
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ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΗΤΟΥ H/Y (LAPTOP) –  

ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ     

Όλοι οι όροι των τεχνικών 

προδιαγραφών του παρόντος πίνακα 

είναι απαράβατοι επί ποινή 

αποκλεισμού και πρέπει να 

τεκμηριώνονται με αντίστοιχες 

υποχρεωτικές παραπομπές σε τεχνικά 

φυλλάδια (ενδεικτικά: prospectus, 

manuals κλπ), τα οποία θα 

συνυποβάλλονται υποχρεωτικά με την 

τεχνική προσφορά. Τα εγχειρίδια 

εγκατάστασης και λειτουργίας πρέπει 

να είναι στην ελληνική γλώσσα.  

Στην περίπτωση που ορισμένα από τα 

ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν 

αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, η 

τεκμηρίωση θα γίνεται με παραπομπή 

σε σχετικές βεβαιώσεις του 

κατασκευαστή/ προμηθευτή.  

ΝΑΙ    

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Β1. Laptop καινούργιο, αμεταχείριστο, 

σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση 

μέσα στους τελευταίους 12 μήνες πριν 

την ημερομηνία κατάθεσης της 

προσφοράς, να κυκλοφορεί στην αγορά 

και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί 

αντικατάστασης /απόσυρσης (End of 

Life). Υποβολή σχετικής δήλωσης του 

κατασκευαστή.  

Αναλυτική περιγραφή της σύνθεσης 

του προσφερόμενου Laptop (μητρική 

κάρτα, επεξεργαστής, σκληρός δίσκος, 

μνήμες, τροφοδοτικό κλπ) στην τεχνική 

προσφορά, με αναφορά στις εμπορικές 

ονομασίες των επιμέρους στοιχείων 

αυτού.  

ΝΑΙ    

Β2. Κατάλληλο για χρήση βασικών 

εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και 

περιήγησης διαδικτύου.  

ΝΑΙ    

B3. Επεξεργαστής  Intel Core i7, up to 4.00 

GHz 

  

B4. Οθόνη  ≥15 ιντσών, ανάλυσης 

Full HD ή καλύτερη.  

  

B5. Εγκατεστημένη μνήμη RAM τύπου 

DDR4 ή νεότερη, με δυνατότητα 

≥8GB    
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επέκτασης τουλάχιστον έως 16 GB, 

μέσω ελεύθερης υποδοχής  

Β6. Αποθήκευση σε SSD με 

χωρητικότητα:  

≥ 512GB    

Β7. Συνδεσιμότητα  Bluetooth, Ethernet 

(ενσωματωμένο ή μέσω 

εξωτερικού αντάπτορα), 

WiFi  

  

B8. Θύρες Επικοινωνίας κατ΄ 

ελάχιστον:  

α) 3x USB  

(1x τουλάχιστον USB 3.0 

& 1 τουλάχιστον Τype - C 

),  

β) 1x HDMI (τουλάχιστον 

1.4b) ή Display port, γ) 1x 

υποδοχή ακουστικών/ 

Μικροφώνου (Headphone 

/ mic combo) 

   

Β9. DVD Player ΝΑΙ   

Β10. Κάμερα / mic (Ενσωματωμένο)  ΝΑΙ    

Β11. Ενσωματωμένο ηχείο  ΝΑΙ    

Β12. Τouchpad με δυνατότητα multi-

touch  

ΝΑΙ    

Β13. Τύπος μπαταρίας  ≥ 38 Wh    

Β14. Βάρος  = < 2,3 Kg    

B15. Προεγκατεστημένο Λειτουργικό 

Σύστημα Windows 10 (Pro) GR ή 

νεότερο.  

NAI    

Β16. Λογιστικό πακέτο  Microsoft Office Home 

and Business 2016, 

Ελληνικό ή όποια 

νεώτερη 

ελληνική έκδοση του 

Microsoft Office 

  

Β17. Το Laptop να συνοδεύεται με όλα 

τα απαραίτητα για τη λειτουργία και 

φόρτιση καλώδια.  

NAI    

Γ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Γ1. Ενσύρματο ποντίκι Optical 

τουλάχιστον 2 πλήκτρων με τροχό, 

κατάλληλο για δεξιόχειρες και 

αριστερόχειρες.  

ΝΑΙ    

Γ2. Τσάντα μεταφοράς κατάλληλη για 

το συγκεκριμένο laptop  

ΝΑΙ    

Δ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Δ1. Ο κατασκευαστής πρέπει να 

διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001 και 

ΙSO14001, τα οποία υποβάλλονται με 

την τεχνική προσφορά.  

ΝΑΙ    

Δ2. Εγγύηση καλής λειτουργίας 

τουλάχιστον 24 μήνες Onsite.  

Στην περίπτωση που στην Υπηρεσία 

εφαρμόζονται ιδιαίτεροι όροι 

διαχείρισης του ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού κατά την παροχή των 

ανωτέρω υπηρεσιών συντήρησης, 

ΝΑΙ    
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επισκευής και τεχνικής υποστήριξης (πχ 

λόγω απορρήτου), αυτοί οι όροι 

καθορίζονται στις επιμέρους 

εκτελεστικές συμβάσεις της συμφωνίας 

πλαίσιο.  

Ε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ  

 
 

τύπους, ή αναφορά σε ορισμένη παραγωγή ή προέλευση κ.λ.π. κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως 

ισχύουν, νοούνται και τα «ισοδύναμα».  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ – 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ – ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ) 

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣ

Η  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ     

Α1. Λειτουργίες 
Εκτυπωτής-Σαρωτής- 

Αντιγραφικό, FAX 
  

Α2. Τρόπος εκτύπωσης Laser   

Α3. Τύπος Εκτύπωσης Έγχρωμη & Ασπρόμαυρη   

Α4. Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης ≥ 30 σελ/λεπτό   

Α5. Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης ≥ 30 σελ/λεπτό   

Α6. Ανάλυση Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης ≥ 1200 x 1200 dpi   

Α7. Σμίκρυνση Ζουμ ≤ 25%   

Α8. Ανάλυση Σάρωσης ≥ 600 x 600 dpi   

Α9. Φωτοτυπικό ΝΑΙ   

Α10. Αυτόματος Τροφοδότης (ADF)  ΝΑΙ    

Α11. Εκτύπωση Διπλής Όψης 

 

Αυτόματη 

 
  

Α12. Μέγιστο Μέγεθος Χαρτιού 

 

Α4 

 
  

Α13. Μηνιαίος κύκλος εργασιών 

 

50.000 σελίδες 

 
  

Α14. Συνδεσιμότητα 

 

10/100/1000Base-TX 

Ethernet, Wi-Fi 802.11n, 

Wi-Fi Direct, USB 2.0  

και USB 3.0  

  

Α15. Σάρωση Διπλής Όψης ΝΑΙ   

Α16. Σάρωση 

Σάρωση σε Email (τοπικό 

βιβλίο διευθύνσεων ή 

ενοποίηση LDAP, 

SMTP), Δίκτυο 

(μέσω FTP/SMB), 

Συσκευή μνήμης USB, 

WSD, Εφαρμογή 

(TWAIN Δίκτυο), WIA 

(Σάρωση WSD), 
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Mac 10.9 ή νεότερη 

έκδοση (Δίκτυο/Mac 

ICA), Υπολογιστής 

δικτύου (SMB/FTP), 

Πολλαπλοί 

προορισμοί σε μια 

μοναδική εργασία 

σάρωσης, Μορφές 

αρχείων: JPG, TIFF 

(μονοσέλιδο και 

πολυσέλιδο), PDF, PDF 

με δυνατότητα 

αναζήτησης και 

ενσωματωμένο OCR 

 

Α17. Συμβατότητα 

 
Windows και Mac   

 

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Β1. Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιητικά ISO 9001 και ΙSO14001, τα 

οποία υποβάλλονται με την τεχνική 

προσφορά.  

ΝΑΙ    

Β2. Εγγύηση καλής λειτουργίας 

τουλάχιστον 24 μήνες Onsite.  

Στην περίπτωση που στην Υπηρεσία 

εφαρμόζονται ιδιαίτεροι όροι διαχείρισης 

του ηλεκτρονικού εξοπλισμού κατά την 

παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών 

συντήρησης, επισκευής και τεχνικής 

υποστήριξης (πχ λόγω απορρήτου), αυτοί 

οι όροι καθορίζονται στις επιμέρους 

εκτελεστικές συμβάσεις της συμφωνίας 

πλαίσιο.  

ΝΑΙ    

Γ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ  

 
 

τύπους, ή αναφορά σε ορισμένη παραγωγή ή προέλευση κ.λ.π. κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως 

ισχύουν, νοούνται και τα «ισοδύναμα».  

 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

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 εξοπλισμού πληροφορικής (Laptop – 

Πολυμηχάνημα) του Επιμελητηρίου Κέρκυρας (PB3) στο πλαίσιο του έργου ‘Integrating 
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Innovation and Promoting Cluster Organization in WOMen ENterprises’ με το ακρωνύμιο ICON 

WOM-EN κωδικός MIS5003919. (Co-operation Programme Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020). 

του Επιμελητηρίου που αναφέρονται παρακάτω. Επιπλέον από τα παραπάνω και ότι ο κάθε 

Υποψήφιος επιθυμεί να προσφέρει επιπλέον. 

4. Η Οικονομική Προσφορά του κάθε υποψηφίου (συμπληρωμένη σε απλή σελίδα δες υπόδειγμα 3) 

πρέπει να αναφέρει α. το σύνολο για όλη την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής 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 Εξοπλισμός ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΗ 

1.  Laptop 1   

2.  Πολυμηχανήματα 1   

 

Υποβολή Προσφορών: Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν προσφορές που θα αναγράφουν την τιμή 

του κάθε προϊόντος συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η επιλογή του υποψηφίου 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 στα τηλέφωνα 26610 80575 - 39813. 

Ο Πρόεδρος 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ / ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Αριστοτέλους 2 & Καποδιστρίου ΤΚ 49100 Κέρκυρα 

Για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης με έρευνα αγοράς και 

συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, 

προϋπολογισμού 3064,52 € άνευ Φ.Π.Α. 

Ημερομηνία υποβολής …-...-2020 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ………………………………………………… 

ΑΦΜ:…………………………….  ΔΟΥ……………………… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ………………………………………………...  

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

ΑΡΜΟΔΙΟΣ /ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : …………………………………………………. 
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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,   …./…/202…        

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

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης για προμήθεια 

εξοπλισμού πληροφορικής (Laptop – Πολυμηχάνημα) 

Η Πρότασή μας για τις ανάγκες του Επιμελητηρίου σε προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής 

(Laptop – Πολυμηχάνημα) περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα: 

Α/Α Εξοπλισμός ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΗ 

1.  Laptop 1   

2.  Πολυμηχανήματα 1   

 

Επιπλέον περιλαμβάνει 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ 

 

……………….………………………………………….. 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της Απευθείας 

Ανάθεσης με έρευνα αγοράς και συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών 

για προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Laptop – Πολυμηχάνημα) του 

Επιμελητηρίου Κέρκυρας (PB3) στο πλαίσιο του έργου ‘Integrating Innovation 

and Promoting Cluster Organization in WOMen ENterprises’ με το ακρωνύμιο 

ICON WOM-EN κωδικός MIS5003919. (Co-operation Programme Interreg 

Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020). 

Η Οικονομική μας Προσφορά για τις ανάγκες του Επιμελητηρίου σε προμήθεια εξοπλισμού 
πληροφορικής (Laptop – Πολυμηχάνημα): 

1. Ανέρχεται σε ………………………………………… ευρώ για όλες τις υπηρεσίες και 
προμήθειες. 

 
2. Ο ΦΠΑ ανέρχεται σε ………………………………………… ευρώ. 
 
3. Το συνολικό ποσό για όλες τις προμήθειες σε εξοπλισμό που προσφέρουμε για τις 

ανάγκες του Επιμελητηρίου ανέρχεται σε ………………………………………… ευρώ 
συνολικά. 

 

 

Ημερομηνία 

 

 

Υπογραφή 

Σφραγίδα 
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