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Κέρκυρα 15 Απριλίου 2021  
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  5.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των νόμιμων 
κρατήσεων) 

 
ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Προμήθεια εκατόν ενενήντα έξι 
(196)  μελανιών εκτυπωτών – πολυμηχανημάτων - 
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων,  για την κάλυψη 
αναγκών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Κέρκυρας , για το έτος 2021 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τακτικός Προϋπολογισμός 
οικονομικού έτους 2021 και υπό Α.Λ.Ε. 2410201001, στον 
Ε.Φ.1047-201-1600200 «Διεύθυνση Αστυνομίας 
Κέρκυρας» [cpv: 30192110-5], συνολικής δαπάνης πέντε 
χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.  

 Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας κατόπιν της υπ’ αρίθμ. 8045/22/37072-1 από 14-04-2021 
Απόφασης Ανάληψης υποχρέωσης της Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./Δ.Δ.Δ./ ΤΜΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ  με Α.Δ.Α.: 6ΥΛ346ΜΤΛΒ-Ο6Π και Α.Δ.Α.Μ.: 21REQ008463141 , προτίθεται να προβεί 
στην παραλαβή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εκατόν ενενήντα έξι (196)  μελανιών 
εκτυπωτών – πολυμηχανημάτων - φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων,  για την κάλυψη αναγκών 
υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας , για το έτος 2021, εντός του εγκεκριμένου 
ποσού των πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000,00€), 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.  

 
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 προσφορές για το σύνολο των υπό προμήθεια 

ειδών.  
 

3. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν κρατήσεις ως κάτωθι:  
α) υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ., συνολικού ποσού 5,57056%, 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 συνολικού ποσού 0,07252 %, ως εξής:  
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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. [αφορά συμβάσεις άνω των 1.000,00€ προ Φ.Π.Α.) 

γ) υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών συνολικού ποσού 0,06216 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.  
Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 
4.  Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται συνολικά ή τμηματικά αναλόγως του τρόπου τιμολόγησης,  

με χρηματικό ένταλμα, που θα εκδίδεται από την Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ., στο όνομα του δικαιούχου και μέσω 
του τραπεζικού του λογαριασμού, διά της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., αμέσως μετά την οριστική παραλαβή 
του συμβατικού αντικειμένου από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής και αφού εκδοθούν 
τα σχετικά παραστατικά.  Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται σε ευρώ (€). 

 
5. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Α.Λ.Ε. 2410201001 του προϋπολογισμού εξόδων του 

Ειδικού Φορέα 1047-201-1600200 «Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας», οικονομικού έτους 2021 .  
 

6. Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν προσφορά στην Διεύθυνση 
Αστυνομίας Κέρκυρας (Ιουλίας Ανδρεάδη 01, 2ος όροφος τηλ. 2661029134-6), έως την 26-04-2021 
ημέρα της εβδομάδας Μεγάλη Δευτέρα  και ώρα 10:00’ (ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας 
κατάθεσης προσφορών), εντός σφραγισμένου φακέλου, ο οποίος να φέρει τις εξής ενδείξεις: 

• Τα στοιχεία του αποστολέα.  
• Τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τη φράση «ΝΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» (με 
κεφαλαία γράμματα).  
• Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.  
• Τον αριθμό της παρούσας Πρόσκλησης.   
• Την ημερομηνία διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας.   
 
 ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 
α) Τα παρακάτω Δικαιολογητικά Συμμετοχής, «επί ποινής αποκλεισμού», (σε ξεχωριστό σφραγισμένο 
φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς, ο οποίος θα φέρει όλες τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου, καθώς και την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» )  
 

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 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.   
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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. 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. 8045/1/675-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 120 ημερολογιακές ημέρες.  
  Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση να αναφέρονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους 

καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης.  
VI. 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.  

VII. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού/εμπορικού μητρώου, με το οποίο να 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους, το 
οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) ημέρες πριν την υποβολή του . 
 

 
β) Τεχνική προσφορά  «επί ποινής αποκλεισμού», (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του 
κυρίως φακέλου της προσφοράς, ο οποίος θα φέρει όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, καθώς και 
την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ) η οποία θα περιέχει:  
 

I. Ι. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ( σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3), (σε 
ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς, ο οποίος θα φέρει 
όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, καθώς και την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») στην 
οποία να δηλώνει , «επί ποινή αποκλεισμού»,  ότι:  
«Τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν πλήρως τις αιτούμενες προδιαγραφές - απαιτήσεις  του  
Παραρτήματος Α’ της υπ΄ αριθ. 8045/1/675-γ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Δ.Α. 
Κέρκυρας ». 

  
II.   Συμπληρωμένοι οι κάτωθι πίνακες : 
 Πίνακας 1 (στοιχεία 1.1.1. έως 1.1.13) ,  
 Πίνακας 2 (στοιχεία 2.1.1 έως 2.1.5) και  

που βρίσκονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις  της παρούσας Πρόσκλησης ( σελ. 7, 8, 9 ). 
    

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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7. 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 δέκα ημερών από την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης ) και 
το κόστος θα επιβαρύνει τον ίδιο. 

 
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 δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα παραληφθούν από 
τριμελή επιτροπή της υπηρεσίας.  

 
9. Οι προσφορές που περιέρχονται στην Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας, μετά τη λήξη της 

προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους 
προσφέροντες.  

 
10. Τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με την παρούσα προμήθεια, παρέχονται από την 

Υπηρεσία μας (τηλ.: 2661029134-6, email: adkerkyras.diax@astynomia.gr ) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

 
11. Το κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης  θα αναρτηθεί στο Αστυνομικό Μέγαρο Κέρκυρας της 

Δ.Α.Κέρκυρας και θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Κέρκυρας για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του 
(www.corfucci.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεών του. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Ο- 

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ 
Ματθαίος ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 

Αστυνομικός  Διευθυντής 
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     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

Τεχνικές προδιαγραφές – Απαιτήσεις 
 [μελάνια (CPV: 30192110-5)] 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΝΗΣΙΩΝ Η’ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-ΤΟΝΕR 

EKΤΥΠΩΤΩΝ , ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Α/Α Μάρκα Μοντέλο ΤΟΝΕΡ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΟΓΚΟΣ 

ΜΕΛΑΝΙΟΥ - 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΓΝΗΣΙΟ / 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 HP LASERJET M 4345 MFP Q5945A 18.000 ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 25 
2 HP LASERJET P2015 DN Q7553X  7.000 ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 2 
3 HP PHOTOSMART C4280 HP901 BLACK 400 ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 4 
4 HP PHOTOSMART C4280 HP901 (ΕΓΧΡΩΜΟ) 360 ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 1 
5 SAMSUNG M2070 / Μ 2026 D 111 XL   2400 ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 12 
6 HP LASERJET P1005 CB435A/436A/285A 3.000 ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 2 
7 EPSON WF - 2630 16XL  ΚΙΤΡΙΝΟ 12ml ΓΝΗΣΙΟ 6 
8 EPSON WF - 2630 16XL  ΜΠΛΕ 12ml ΓΝΗΣΙΟ 6 
9 EPSON WF - 2630 16XL  MAGENTA 12ml ΓΝΗΣΙΟ 6 

10 EPSON WF - 2630 16 XL  ΜΑΥΡΟ 12ml ΓΝΗΣΙΟ 6 
11 HP LASERJET 1020 UNI-TQ2612 3.000 ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 12 
12 RICHOH AFICIO MP201 SPF 1270 D 7.000 ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 4 
13 KYOCERA ECOSYS FS-9100DM KYOCERA TK-70 40.000 ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 2 
14 KYOCERA ECOSYS FS-3920DN KT-KYO TK350BIC 15.000 ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 6 
15 SAMSUNG XPRESS M2675FN D 116 XL 3.000 ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 10 
16 HP LASERJET PRO M277 SDN CF230A 1.600  ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 5 
17 HP Deskjet 1050A HP 301 XL tri-color 330 ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 4 
18 HP Deskje  t 1050A HP 301 XL  black 480 ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 6 
19 LEXMARK MS 410 DN MS310 5.000 ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 3 
20 HP color Laserjet Pro MFP M277n CF402X (color:  yellow) 2.300 ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 1 
21 HP color Laserjet Pro MFP M277n CF403X (color:  red) 2.300 ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 1 
22 HP color Laserjet Pro MFP M277n CF401X (color:  blue) 2.300 ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 1 

23 HP color Laserjet Pro MFP M277n HE-CF400X 
(color:  black) 2300 ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 3 

24 CANNON MG 3650 S PG 540 XL BLACK 600 ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΝΗΣΙΟ 6 
25 CANNON MG 3650 S CL 541 XL COLOR 600 ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΝΗΣΙΟ 6 
26 HP  DESKJET F 4180 22 XL COLOR 400 ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 5 
27 HP  DESKJET F 4180 21 XL BLACK 500 ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 5 
28 LEXMARK X264dn X264A11G 9.000 ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 1 
29 LEXMARK MS 810 DN 522 H 25.000 ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 2 

30 HP LASER JET PRO MFP  
M127 fw 83A ΜΑΥΡΟ 1.500 ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 6 

31 HP DESIGN JET T 1120 ps 72 GRAY 130ml ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 1 
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32 HP DESIGN JET T 1120 ps 72 YELLOW 130ml ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 1 
33 LEXMARK MB2442 B232000 3.000 ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΝΗΣΙΟ 8 
34 TOSHIBA 3518A T5018 E 43.900 ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΝΗΣΙΟ 8 

35 OLIVETTI PR2 PLUS B 0375 
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ 16 ΜΕΤΡΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 2 

 
 
 
 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Α/Α Μάρκα Μοντέλο ΤΟΝΕΡ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΟΓΚΟΣ 
ΜΕΛΑΝΙΟΥ - ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΓΝΗΣΙΟ / 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 

36 XEROX WORKCENTRE 5020 CT201054 12.000 ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 1 
37 LEXMARK MX 310 dn 50F0Z00 10.000 ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 2 
38 KONICA MINOLTA BIZHUB 185 ΤΝ-116 10.000 ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 10 
39 UTAX CD 1116 / 1120 --- 15.000 ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 2 
40 TOSHIBA E-STUDIO 2505 T-2505E 12.000 ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 1 
41 OLIVETTI D COPIA 16 --- 15.000 ΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ–ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ – ΤΟΝΕR  
EKΤΥΠΩΤΩΝ , ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.1.1. Η Υπηρεσία δύναται μετά την αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών και πριν την ανάθεση , να ζητήσει 
από τον υποψήφιο ανάδοχο δείγμα από έκαστο τύπο 
ισοδύναμων των γνησίων μελανιών , ώστε να αξιολογηθούν τα 
προσφερόμενα ισοδύναμα. Η Δ/νση Πληροφορικής/Α.Ε.Α. 
δύναται να επικουρήσει την Διεύθυνση Αστυνομίας Κέρκυρας 
ως προς το ποιοτικό έλεγχο αυτών. Η κακή ποιότητα 
δειγμάτων συνιστά ποινή αποκλεισμού του υποψήφιου 
αναδόχου. 

 

ΝΑΙ 

  

1.1.2. Τα υπό προμήθεια προϊόντα πρέπει να φέρουν 
πιστοποίηση CE (European Conformity), σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της σχετικής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την 
υγεία, την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, 
που θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση των αντίστοιχων 
μελετών και τεχνικών φακέλων, βάσει της οδηγίας 42/2006 της 
Ε.Ε. με τις όποιες τροποποιήσεις έχουν γίνει έως την 
31/12/2020 

NAI 

  

1.1.3. Ύπαρξη ISO 9001:2008 ή ισοδύναμης 
πιστοποίησης από την κατασκευάστρια εταιρεία των 
αναλωσίμων για εκτυπωτές, που θα βεβαιώνεται με έγγραφη 
δήλωση του κατασκευαστή και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

ΝΑΙ 

  

1.1.4. Ύπαρξη ISO 14001:2004 ή ισοδύναμης 
πιστοποίησης από την κατασκευάστρια εταιρεία των 
αναλωσίμων για εκτυπωτές, που θα βεβαιώνεται με έγγραφη 
δήλωση του κατασκευαστή και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 

NAI   

1.1.5. Ύπαρξη DIN 33870-1 ή ισοδύναμης πιστοποίησης 
για τα μονόχρωμα τόνερ (tonercartridges) από την 
κατασκευάστρια εταιρεία των αναλωσίμων για εκτυπωτές, που 
θα βεβαιώνεται με έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή και θα 
συνοδεύεται από βεβαίωση φορέα πιστοποίησης. 

NAI   

1.1.6. Ύπαρξη DIN 33870-2 ή ισοδύναμης πιστοποίησης 
για τα έγχρωμα τόνερ (tonercartridges) από την 
κατασκευάστρια εταιρεία των αναλωσίμων για εκτυπωτές, που 
θα βεβαιώνεται με έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή και θα 
συνοδεύεται από βεβαίωση φορέα πιστοποίησης 

NAI   

1.1.7. Αντικατάσταση, στα τόνερ (tonercartridges), των 
εξής φθαρτών μερών με καινούργια: OPCDRUM, PCR, 
WIPER&DOCTORBLADE. Η αντικατάσταση μερών του τόνερ θα 
πρέπει να αφορά τμήματα αυτού που δεν προστατεύονται από 
τους νόμους περί πατέντων 

NAI   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ–ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ – ΤΟΝΕR  

EKΤΥΠΩΤΩΝ , ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.1.8. Χρησιμοποίηση virgin κασετών τόσο στα τόνερ 
όσο και στα μελάνια των inkjet εκτυπωτών, δηλαδή κασετών  
που έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά και  να βεβαιώνεται 
με έγγραφη δήλωση του κατασκευαστή. 

NAI 

  

1.1.9. Τα προς προμήθεια είδη να είναι καινούργια και 
τελείως αμεταχείριστα. Δεν απασχολεί αν οι πρώτες ύλες 
προέρχονται από ανακύκλωση, αλλά το τελικό, προς 
προμήθεια προϊόν θα πρέπει να είναι καινούργιο 

NAI 

  

1.1.10. Για τις μελανοταινίες η υπηρεσία δύναται να 
απαιτήσει κατά την παράδοση να προσκομιστεί επιστολή του 
εργοστασίου κατασκευής, η οποία θα βεβαιώνει ότι οι 
μελανοταινίες θα είναι καινούργιες και ότι η μελάνωσή τους 
έγινε σε χρονικό διάστημα το πολύ έξι (6) μηνών προ της 
ημερομηνίας παράδοσης. Η ημερομηνία να αναγράφεται σε 
κάθε κουτί, μαζί με το μήκος της μελανοταινίας. 

NAI 

  

1.1.11. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι ο ίδιος 
ανακατασκευαστής, να υποβληθεί με την προσφορά δήλωση 
του κατασκευαστή πως έλαβε γνώση της συγκεκριμένης 
προμήθειας και την αποδέχεται σε περίπτωση κατακύρωσης 
υπέρ του πελάτη του, τα στοιχεία του ανακατασκευαστή 
καθώς και δήλωση συνεργασίας του που θα αναφέρει ρητά 
πως δέχεται σε περίπτωση που ο προσφέρων αναδειχθεί 
προμηθευτής να ανακατασκευάσει για λογαριασμό του τα 
προσφερόμενα είδη για τη συγκεκριμένη δαπάνη. 
Επιπρόσθετα ο κατασκευαστής θα πρέπει να δηλώσει τη 
μάρκα (brand) του προϊόντος που θα παραδώσει και μαζί 
αντίστοιχο φυλλάδιο ή φωτογραφίες 

ΝΑΙ 

  

1.1.12. Για την προμήθεια ανακατασκευασμένων υλικών, 
ο υποψήφιος ανακατασκευαστής απαιτείται να διαθέτει άδεια 
λειτουργίας της εγκατάστασης που παρασκευάζονται τα 
προϊόντα και τον απαιτούμενο – κατάλληλο εξοπλισμό για την 
ανακατασκευή αυτών 

NAI 

  

1.1.13. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι προέκυψε 
βλάβη σε εκτυπωτή, εξαιτίας ελαττωματικού αναλωσίμου 
υλικού του παρόντος διαγωνισμού, ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος να καλύψει το κόστος της επισκευής ή της 
αντικατάστασης αυτού, μέχρι ίσης αξίας σε τιμή με τον 
εξοπλισμό 

NAI 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
ΕΓΓΥΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2.1.1. Εγγύηση (ποιοτικού επιπέδου προϊόντων και ποιότητας 
εκτύπωσης)  

Τουλάχιστον 
ένα (1) έτος 

ΝΑ 
ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ 

  

2.1.2. Η διάγνωση και αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται 
στην έδρα της Υπηρεσίας αγοράς των αναλωσίμων. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από σχετική έγκριση, η 
επισκευή θα μπορεί να γίνει στα εργαστήρια του προμηθευτή. 
Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα μεταφοράς του προς επισκευή 
ή αποκατάσταση ή αντικατάσταση εξοπλισμού από και προς 
την εκάστοτε Υπηρεσία, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον 
Προμηθευτή. 

ΝΑΙ   

2.1.3. Ο προμηθευτής υποχρεούται σε κάθε περίπτωση, εντός 
δέκα (10) ημερών από την σχετική ειδοποίηση από την 
Υπηρεσία (σε e-mail που θα δοθεί από την εταιρεία), να 
προβεί στην αντικατάσταση του ελαττωματικού μελανιού-
toner 

ΝΑΙ   

2.1.4. Η χρονική περίοδος της εγγύησης αρχίζει από την 
ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού, από την 
επιτροπή παραλαβής. 

ΝΑΙ   

2.1.5. Να προσκομισθούν τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή 
και οδηγίες χρήσης. 

ΝΑΙ   
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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 Μάρκα Μοντέλο ΤΟΝΕΡ ΓΝΗΣΙΟ / 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ ΑΝΑ 
ΕΙΔΟΣ 

1 HP LASERJET M 
4345 MFP Q5945A ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 25   

2 HP LASERJET 
P2015 DN Q7553X ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 2   

3 HP PHOTOSMART 
C4280 HP901 BLACK ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 4   

4 HP PHOTOSMART 
C4280 HP901 (ΕΓΧΡΩΜΟ) ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 1   

5 SAMSUNG M2070 / 
Μ2026 D 111 XL  ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 12   

6 HP LASERJET 
P1005 CB435A/436A/285A ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 2   

7 EPSON WF - 2630 16XL  ΚΙΤΡΙΝΟ ΓΝΗΣΙΟ 6   

8 EPSON WF - 2630 16XL  ΜΠΛΕ ΓΝΗΣΙΟ 6   

9 EPSON WF - 2630 16XL  MAGENTA ΓΝΗΣΙΟ 6   

10 EPSON WF - 2630 16 XL  ΜΑΥΡΟ ΓΝΗΣΙΟ 6   

11 HP LASERJET 1020 UNI-TQ2612 ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 12   

12 RICOH 
AFICIO MP201 SPF 1270 D ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 4   

13 KYOCERA ECOSYS FS-
9100DM KYOCERA TK-70 ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 2   

14 KYOCERA ECOSYS FS-
3920DN KT-KYO TK350BIC ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 6   

15 SAMSUNG XPRESS 
M2675FN D 116 XL ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 10   

16 HP LASERJET PRO 
M227 SDN CF230A ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 5   
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17 HP Deskjet 1050A HP 301 XL tri-color ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 4   

18 HP Deskjet 1050A HP 301 XL  black ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 6   

19 LEXMARK MS 410 DN MS310 ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 3   

20 HP color Laserjet 
Pro MFP M277n 

CF402X (color:  
yellow) ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 1   

21 HP color Laserjet 
Pro MFP M277n CF403X (color:  red) ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 1   

22 HP color Laserjet 
Pro MFP M277n 

CF401X (color:  
blue) ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 1   

23 HP color Laserjet 
Pro MFP M277n 

HE-CF400X 
(color:  black) ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 3   

24 CANNON MG 3650 S PG 540 XL BLCK ΓΝΗΣΙΟ 6   

25 CANNON MG 3650 S CL 541 XL COLOR ΓΝΗΣΙΟ 6   

26 HP DESKJET F 4180 22 XL COLOR ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 5   

27 HP DESKJET F 4180 21 XL BLACK  ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 5   

28 LEXMARK X264dn X264A11G  ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 1   

29 LEXMARK MS 810 DN 522 H ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 2   

30 HP LASER JET PRO 
MFP M127 fw 83 A ΜΑΥΡΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 6   

31 HP DESIGN JET T 
1120 ps 72 GRAY ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 1   

32 HP DESIGN JET T 
1120 ps 72 YELLOW ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 1   

33 LEXMARK MB2442 B232000 ΓΝΗΣΙΟ 8   

34 TOSHIBA 3518Α T 5018 E ΓΝΗΣΙΟ 8   

35 OLIVETTI PR2 PLUS B 0375 
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 2   

36 XEROX WORK CENTRE 
5020 CT201054 ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 1   

37 LEXMARK MX 310 dn 50F0Z00  ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 2   

38 KONICA 
MINOLTA BIZHUB 185 ΤΝ-116 ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 10   

39 UTAX CD 1116 / 1120 --- ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 2   

40 TOSHIBA E-STUDIO 2505 T-2505E  ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 1   

41 OLIVETTI D COPIA 16 --- ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 1   

   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. 8045/1/675-γ Πρόσκλησης της Δ.Α. Κέρκυρας , 
της οποίας έλαβα γνώση.  

  αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της υπ’αρίθμ. 8045/1/675-γ Πρόσκλησης της Δ.Α. Κέρκυρας.  
  δεν απασχολώ ή εκμεταλλεύομαι ανηλίκους κάτω των 15 ετών.  
  ο χρόνος ισχύος της προσφοράς μου είναι 120 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 

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2. 
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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):  

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 
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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. 8045/1/675-γ  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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