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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θ Ε Μ Α : «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή βλαβών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων
υπηρεσιών Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας»
Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας κατόπιν της υπ’ αρίθμ. 8045/22/66763-1 από 04-10-2021
Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. / Δ.Δ.Δ. / ΤΜΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ με
Α.Δ.Α.:6ΖΙΤ46ΜΤΛΒ-ΨΩΘ , προτίθεται να προβεί στην παραλαβή οικονομικών προσφορών για την
προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή βλαβών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων υπηρεσιών
Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας, στον [ΑΛΕ: 2410207001], σύμφωνα με το συνημμένο
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’» - Τεχνικά Χαρακτηριστικά, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
πρόσκλησης, εντός του εγκεκριμένου ποσού των οκτακοσίων Ευρώ (800€), συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24% .
Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά τις
προσφορές τους εντός σφραγισμένου φακέλου (στον οποίο θα αναγράφεται η ένδειξη «Προσφορά», ο
τίτλος της υπηρεσίας , τα στοιχεία αποστολέα και ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης)
, στην Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας (Ιουλίας Ανδρεάδη 01, 2ος όροφος τηλ.2661029134-6) , έως
την 11-10-2021 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00’ (ημερομηνία και ώρα λήξης
προθεσμίας κατάθεσης προσφορών), σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β’ της παρούσας
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δ.Α. Κέρκυρας.
1.

Μαζί με την οικονομική προσφορά οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα :
Α] Δικαιολογητικά Συμμετοχής :
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 , σύμφωνα με το Παράρτημα Γ’ – Υπόδειγμα 1 της παρούσας,
στην οποία να δηλώνονται από τον οικονομικό φορέα (προσφέροντα) ότι 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.
Β) Τεχνική προσφορά :
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, σύμφωνα με το Παράρτημα Γ – Υπόδειγμα 2 της παρούσας,
στην οποία να δηλώνει, ότι: «Τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν πλήρως τις αιτούμενες
προδιαγραφές - απαιτήσεις του Παραρτήματος Α’ της υπ΄ αριθ. 8045/1/708-γ από 05-10-2021
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δ.Α. Κέρκυρας ».
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές - απαιτήσεις του
Παραρτήματος Α’ της παρούσας Πρόσκλησης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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Τα υπό προμήθεια είδη να είναι απαρεγκλίτως άριστης ποιότητας, καινούρια και τελείως
αμεταχείριστα, ενώ σε περίπτωση που παρατηρηθεί κακή ποιότητα αυτών, θα αντικατασταθούν
από τον προμηθευτή άμεσα (εντός τριών ημερών από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης)
και το κόστος θα επιβαρύνει τον ίδιο.
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2. 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.
3. Τιμές προσφορών
Α) Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται μόνο σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται αριθμητικώς.
Β) Προσφορές που δεν δίνουν την τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Γ) Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος της προσφοράς
και παράδοσης των υλικών.
Δ) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την παρούσα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ε) Επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις των όρων της Πρόσκλησης που θα αναφέρονται στην προσφορά,
μπορούν κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής να αποτελέσουν λόγο αποκλεισμού του
Διαγωνιζόμενου. Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της Πρόσκλησης επιφέρουν τον
αποκλεισμό των αντίστοιχων προσφορών.
ΣΤ) Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές, με ποινή αποκλεισμού, θεωρούμενες ως
αντιπροσφορές. Ο Διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται
σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής, αν οι προτάσεις αυτές
δεν ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών.
Ζ) Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας. Προσφορά για
μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει
οποιανδήποτε προσθήκη ή διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραφημένη
από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την
καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών
4. Το είδος, η ποσότητα και τα απαιτούμενα ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ των υπό προμήθεια ειδών
εμφαίνονται στο συνημμένο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’- ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» .
5. Τα υπό προμήθεια είδη να είναι απαρεγκλίτως άριστης ποιότητας, καινούρια και τελείως
αμεταχείριστα, ενώ σε περίπτωση που παρατηρηθεί κακή ποιότητα αυτών, θα αντικαθίστανται από
τον προμηθευτή άμεσα (εντός τριών ημερών από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης ) και το
κόστος θα επιβαρύνει τον ίδιο .
6. Ο χρόνος ισχύος της παρούσας προσφοράς να είναι τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120)
ημερολογιακές ημέρες.
7. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν συνολικά, με μέριμνα και έξοδα του Προμηθευτή στο
Αστυνομικό Μέγαρο Κέρκυρας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας (Ιουλίας Ανδρεάδη 01
Τ.Κ.49100), εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός από την ανάθεση και θα παραληφθούν από
την τριμελή επιτροπή της υπηρεσίας που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό.
8. Η κατάθεση προσφοράς αποτελεί ανεπιφύλακτη δήλωση αποδοχής των όρων της παρούσας
Πρόσκλησης.
9. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των οικονομικών προσφορών ορίζεται η 11-10-2021,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄π.μ. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παρέλευση της
παραπάνω ημερομηνίας και ώρας, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία μας. Η
αποσφράγιση των εμπρόθεσμων προσφορών θα γίνει από την συσταθείσα για το σκοπό αυτό
Επιτροπή.
10. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Α.Λ.Ε. 2410207001 προϋπολογισμού εξόδων, Ε.Φ. 1047201-1600200 «Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας» , οικονομικού έτους 2021. Η πληρωμή του
αναδόχου θα γίνει, με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί, από την Διεύθυνση Ελέγχου Εκκαθάρισης
και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού,
στο όνομα του δικαιούχου, ύστερα από την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών και αφού
προσκομισθούν στην Υπηρεσία μας, από τον προμηθευτή, τα σχετικά τιμολόγια.
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11. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι κάτωθι κρατήσεις: 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
Εξέτασης Προδικαστικών Συμβάσεων Δημοσίων Συμβάσεων , ως εξής: 0,06 % 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.
Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 φόρος
εισοδήματος ήτοι 4% για την προμήθεια υλικών.
Επίσης ο Προμηθευτής επιβαρύνεται και με κάθε άλλη κράτηση, φόρο, τέλη, τα οποία
ενδεχομένως ισχύουν κατά την ημέρα πληρωμής.
12. Το κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης θα καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και θα αποσταλεί στο
Επιμελητήριο Κέρκυρας για ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του και στον πίνακα ανακοινώσεών
του.
13. Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στην Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας (Ιουλίας Ανδρεάδη 01, 2ος όροφος) email:
adkerkyras.diax@astynomia.gr ή στα τηλέφωνα: 2661029134-6, ώρες γραφείου.
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Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ματθαίος ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

[Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων ]
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΜΑΡΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
UTAX CD 1120
XEROX WC 3210
KYOCERA FS - 3900
KYOCERA FS - 3900
OLIVETTI D-COPIA 16
OLIVETTI D-COPIA 16
OLIVETTI D-COPIA 16
SAMSUNG ML 2875
KONICA MINOLTA
BIZHUB 185
KONICA MINOLTA
BIZHUB 185

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
DEVELOPER UNIT
PAPER FEED ROLLER
DEVELOPER UNIT
PAPER FEED ROLLERS
FUSER PRESSURE ROLLER
FUSER HEAT ROLLER
STRIPPERS FINGERS
DRUM UNIT

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
1
1
1
1
1
1
1
2

DRUM UNIT

1

DRUM BLADE

1

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
1. Τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται και να καλύπτονται από εγγύηση των κατασκευαστών.
2. Ο προμηθευτής υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να προβεί στην άμεση αντικατάσταση σε
περίπτωση βλάβης ή ελαττωματικού προϊόντος, με νέο αρίστης ποιότητας. Όλα τα σχετικά έξοδα
βαρύνουν τον προμηθευτή.
3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ελέγξει την ποιότητα και τις προδιαγραφές των υλικών πριν την
παράδοσή τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Β’
21PROC009308069
2021-10-05
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - Δ.Ο.Υ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / email

ΠΡΟΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α

ΜΑΡΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

1
2
3
4

UTAX CD 1120
XEROX WC 3210
KYOCERA FS - 3900
KYOCERA FS - 3900

5

OLIVETTI D-COPIA 16

6
7
8

OLIVETTI D-COPIA 16
OLIVETTI D-COPIA 16
SAMSUNG ML 2875
KONICA MINOLTA
BIZHUB 185
KONICA MINOLTA
BIZHUB 185

9
10

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
DEVELOPER UNIT
PAPER FEED ROLLER
DEVELOPER UNIT
PAPER FEED ROLLERS
FUSER PRESSURE
ROLLER
FUSER HEAT ROLLER
STRIPPERS FINGERS
DRUM UNIT

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ
Φ.Π.Α

1
1
1
1
1
1
1
2

DRUM UNIT

1

DRUM BLADE

1
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
Φ.Π.Α. 24%
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

Με την παρούσα προσφορά μου δηλώνω:
α) Έλαβα γνώση ότι η προμήθεια υπόκειται σε κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή.
β) Έλαβα γνώση ότι θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος, από τον νόμο, φόρος εισοδήματος.
γ) Ο χρόνος ισχύος της παρούσας προσφοράς μου είναι τουλάχιστον 120 ημέρες
δ) Έχω λάβει πλήρη γνώση της πρόσκλησης και γνωρίζω πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας.
Τόπος /ημερομηνία
Ο προσφέρων
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Γ’
21PROC009308069
2021-10-05
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:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης …………………………………………………………………………ότι:

Η επιχείρηση 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
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Υπόδειγμα 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:
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(3)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης …………………………………………………………………………ότι:

«Τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν πλήρως τις αιτούμενες προδιαγραφές - απαιτήσεις του Παραρτήματος Α’
της υπ΄ αριθ. 8045/1/708-γ από 05-10-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 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
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