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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΥΛΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “IMPROVING WATER MANAGEMENT AND SUPPLY 
INFRASTRUCTURE VIA SMART TECHNOLOGIES, POLICIES AND TOOLS, 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: “SAVE WATER”, INTERREG IPA CBC II PROGRAMME GREECE-

ALBANIA 2014-2020 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5033050 KAI Κ.Ε 2018ΕΠ52260019. 
 
 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει 

2. το Ν.4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 107 του ν.4497/2017 (Α’171) και του άρθρου 39 του 
ν.4488/2017 (Α’137) 

3. το Ν.4314/2014 (Α'265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του Ν.3614/2007 
(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

4. το Ν.4270/2014 (Α'143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

5. τη παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

7. το Ν.4013/2011 (Α’204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

8. το Ν.3861/2010 (Α’112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
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9. το άρθρο 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β’185) του Υπουργείου 

Εσωτερικών 

10. το ν.2690/1999 (Α'45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

11. το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

12. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

13. τη με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’1781) «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.» 

14. Τις διατάξεις της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ: 
Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», 

15. Το Programme Manual του Interreg- IPA CBC Greece- Albania 2014-2020. 

16. Την εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την 
επιλεξιμότητα των δαπανών των Προγραμμάτων ΜΠΒ ΙΙ (ΙΡΑ ΙΙ) Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας 

17. Την έγκριση της Πράξης “ Improving water management and supply infrastructure 
via smart technologies, policies and tools” με ακρωνύμιο SAVE-WATER από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος. 

18. Το εγκεκριμένο Δελτίο Υποβολής (Application Form) της Πράξης SAVE-WATER 

19. Το εγκεκριμένο Δελτίο Τεκμηρίωσης Κόστους Προϋπολογισμού (Specification of 
Budget Cost) της Πράξης SAVE-WATER. 

20. Τα εγκεκριμένα Subsidy Contract και Partnership Agreement του έργου. 

21. Την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ με κωδικό 2018ΕΠ52260019 (SAVE-WATER, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, GR-AL 2014-20) (Αριθμ. 93903/10-9-2018 Απόφαση 

Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης περί έγκρισης ένταξης έργων στην ΣΑΕΠ 522/6 
του ΠΔΕ 2018.). 

22. Την αριθμ. 140-16/2018 απόφαση της με αριθμό 16ης/2018 συνεδρίασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: Ω9ΓΒ7ΛΕ-0ΞΣ) 

περί της 7ης Τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018 και Αποδοχών 
Χρηματοδοτήσεων Έργων ΠΔΕ με το οποίο έγινε αποδοχή της χρηματοδότησης του 
Έργου “SAVE-WATER”. 

23. Την υπ' αρ. Πρωτ. οικ89374/36591/09-10-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων 
Νήσων με θέμα: «Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης και Ορισμός Υπόλογου Διαχειριστή 
Έργου ΣΑΠ 5226 «SAVE-WATER, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, GR-AL 2014-20» 

Κ.Ε. 2018ΕΠ52260019  

Ανακοινώνει ότι: 

Προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης, για την «ΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΥΛΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ». 

Η παράδοση των προς προμήθεια υλικών θα ολοκληρωθεί έως τις 02/05/2023, θα 
εκτελείται δε με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή και σε χώρο που θα υποδείξει η 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κέρκυρας. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω απευθείας ανάθεσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό 
των 5.724,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (4.616,13 ευρώ άνευ Φ.Π.Α.). 

 

ΣΧΕΤΙΚΟΙ CPV:  

30192700-8: Γραφική ύλη 

 

Αντικείμενο του έργου είναι η: 
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Η προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών για τις ανάγκες της 

υλοποίησης του έργου “Improving water management and supply infrastructure via 
smart technologies, policies and tools”, Ακρωνύμιο: “Save Water”, Interreg IPA 
CBC Programme Greece-Albania 2014-2020 με κωδικό MIS 5033050 και Κ.Ε 

2018ΕΠ52260019.  

Η περιγραφή των προς προμήθεια ειδών, και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αναφέρεται στο 
συνημμένο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 
 

1. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα 
περιέχει: 
 

Α) Τυπικά δικαιολογητικά : 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή του, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 
της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα 
αδικήματα όπως αυτά αναλυτικά ορίζονται στις διατάξεις του ν.4412/2016: συμμετοχή 
σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 

συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες 
μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 
α)οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος 

έχει την εγκατάστασή του στη Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης) στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές. 
β) ότι δεν τους έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού, με κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθρου 74 του ν.4412/2016 σύμφωνα με την οποία αποκλείονται αυτοδίκαια και 
από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
γ) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 
του ν. 4412/2016, ότι τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις 

της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση 
των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητας τους. 

δ) ότι δεν έχουν συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού. 
ε) ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του 
άρθρου 24 του ν.4412/2016 η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με 
άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα. 
στ) ότι δεν έχουν δημιουργήσει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού με πρότερη 

συμμετοχή του κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ιδίου νόμου, η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, 
λιγότερο παρεμβατικά μέσα. 
ζ) ότι δεν έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 
η) ότι δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του ιδίου νόμου. 
θ) ότι δεν επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 
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ι) ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλλω την ακεραιότητά τους. 
κ) ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
λ) ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς : 
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), 
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους. 
Οι υπό αα και ββ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

μ) ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
 

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 
 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, που εκδίδεται από τον οικείο 

Ασφαλιστικό Φορέα, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις 
υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) στους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους οποίους είναι υπόχρεος σε 
καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή του (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ). 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, που εκδίδεται από το 

Υπουργείο Οικονομικών / υπηρεσία TAXISNET, από το οποίο να προκύπτει ότι 
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ). 

5. Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, το 

οποίο εκδίδεται από το οικείο Επιμελητήριο, γίνεται αποδεκτό, εφόσον έχει εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με 

τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014, όπως ισχύει. 

 
*Για όσα από τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν είναι δυνατό να εκδοθούν μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση 
(δίχως να απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής) με αντίστοιχο περιεχόμενο, 
δηλαδή ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δε βρίσκεται στις καταστάσεις που 
αποδεικνύονται με τα ανωτέρω ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

Όσα από τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν προσκομισθούν μαζί με την προσφορά, 

αλλά αντικατασταθούν από Υπεύθυνη Δήλωση, ο ανάδοχος θα κληθεί να τα 
προσκομίσει, επί ποινή αποκλεισμού. 
 

Β) Οικονομική Προσφορά, η οποία θα περιέχει : 

Την προσφορά, η οποία θα δίνεται σε ευρώ (άνευ και συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.) και μέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία, για το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου. 

Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση καθώς και κάθε άλλη 
δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει 
να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου. 

 

Προσφορά που θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 
 

2. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονιων Νήσων 

από το συγκεκριμένο ΚΕ στον οποίο έχει πραγματοποιηθεί δέσμευση και έγκριση διάθεσης 
πίστωσης μετά την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών / δικαιολογητικών που 
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προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής και τη σύνταξη της 

βεβαίωσης καλής εκτέλεσης και παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του 
Ν.4412/2016. 

Η πληρωμή στον Ανάδοχο θα γίνει, βάσει των απαιτούμενων δικαιολογητικών (Παραδοτέα, 

Τιμολόγιο με τον αναλογούντα ΦΠΑ, Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης και Παραλαβής Εργασιών, 
Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, Έκδοση ανάλογου χρηματικού εντάλματος) και 
αφού γίνουν όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις.  

Ο «Ανάδοχος» υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν. 

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων 

κρατήσεων ή/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν 
διατάξεων, οι όροι της Πρόσκλησης, καθώς και της σύμβασης, συμμορφώνονται µε τις νέες 
διατάξεις. 
 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΕ 2018ΕΠ52260019 με ποσό 5.724,00€ συμπ. ΦΠΑ. 

Για το σκοπό αυτό έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. οικ89374/36591/09-10-2018 Απόφαση 

Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα: «Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης και Ορισμός Υπόλογου 
Διαχειριστή Έργου ΣΑΠ 5226 «SAVE-WATER, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, GR-AL 2014-
20» Κ.Ε. 2018ΕΠ52260019. 
 

4. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο ενδιαφερόμενος δύναται να καταθέσει την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο 
αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών 
(courier), στο Τμήμα Διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΕ Κέρκυρας, 

Αλυκές Ποταμού (1ος όροφος) στην Κέρκυρα έως τη Παρασκευή 13-03-2023 και ώρα 
12:00 μ.μ. 
Εναλλακτικά, η προσφορά μπορεί να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση gounaropoulos@pin.gov.gr. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να 
αποστείλει σε αυτήν την περίπτωση το σύνολο των παραπάνω δικαιολογητικών. 

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες. 
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Π.Ι.Ν στη 

διεύθυνση: www.pin.gov.gr, και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για την πρόσκληση ως εξής:  

• Για θέματα διαδικαστικά που αφορούν αποκλειστικά τη διενέργεια της παρούσας, από τo Tμήμα 
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων – Αυτοτελής Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  
ΠΕ Κέρκυρας, (τηλ.26613 –61537, 259, email: gounaropoulos@pin.gov.gr ).  

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

Η απευθείας ανάθεση διενεργείται με Απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων χωρίς να 

απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτόν (άρθρο 118 παρ.2 του 
Ν.4412/16). 

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν 

προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021) 

 

6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παράδοση  των προς προμήθεια υλικών θα ολοκληρωθεί έως 02/05/2023, θα εκτελείται 
δε με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή και σε χώρο που θα υποδείξει η Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων – Π.Ε. Κέρκυρας. 

Η αρμόδια Υπηρεσία θα βεβαιώσει την καλή εκτέλεση της σύμβασης με τη σύνταξη 

Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης και Παραλαβής Ειδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
208 του Ν.4412/2016. 

Η σύμβαση που θα συναφθεί μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση που προκύψουν 
αντικειμενικά αιτιολογημένες συνθήκες, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη. 

mailto:gounaropoulos@pin.gov.gr
http://www.pin.gov.gr/
mailto:gounaropoulos@pin.gov.gr
https://4412.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-120-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BE%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BC/
https://4412.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-53-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b1%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%8d%ce%bc/
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Ο Ανάδοχος που θα προκύψει, δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή 

μέρος αυτής. 
 
 

 
 
 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 

 

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ – ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΕ ΦΠΑ 

1 Αριθμομηχανή  Τεμάχιο 4  

2 Αυτοκόλλητα Χαρτάκια Κύβος Λευκά 9x9mm Τεμάχιο 10  

3 Αυτοκόλλητα Χαρτάκια 660 102x152mm Τεμάχιο 10  

4 
Φάκελος με Αυτιά και Λάστιχο Πρεσπάν Διάφορα 
χρώματα 

Τεμάχιο 25  

5 Τριπλή Ξύστρα Βαρελάκι  Τεμάχιο 5  

6 Αυτοκόλλητες Ετικέτες 22x16mm (1080 τμχ) Τεμάχιο 10  

7 
Διαχωριστικά Χρωματιστά Πλαστικά Α4 με τρύπες 
– 5τμχ (Διάφορα Χρώματα) 

Συσκευασία 50  

8 Διορθωτική Ταινία 5mmX8m Τεμάχιο 10  

9 Διορθωτικό Στυλό 7-10ml Τεμάχιο 11  

10 
Πλαστικές Ζελατίνες για έγγραφα τύπου “Π”Α4 με 
τρύπες και με ενίσχυση 100 τμχ  

Συσκευασία 50  

11 
Πλαστικές Ζελατίνες για έγγραφα τύπου “L”Α4 
άνοιγμα πάνω και δεξιά 100 τμχ 

Συσκευασία 15  

12 
Κλασέρ 8/32 με δύο κρίκους από χαρτόνι με 
πλαστική επένδυση διάφορα χρώματα 

Τεμάχιο 150  

13 Υγρό Μελάνι Σφραγίδων Μπλε 28ml Τεμάχιο 5  

14 Ταμπόν Σφραγίδας No1 Τεμάχιο 2  

15 
200 Αυτοκόλλητες Ετικέτες Α4 Ορθογώνιες 
210x148mm 

Τεμάχιο 5  

16 
400 Αυτοκόλλητες Ετικέτες Α4 Ορθογώνιες 
105x148.5mm 

Τεμάχιο 5  

17 
100 Αυτοκόλλητες Ετικέτες Α4 Ορθογώνιες 
210x297mm 

Τεμάχιο 4  

18 
Χαρτί Εκτύπωσης Α4/2500Φ 80gr/m^2 (κουτί 
5x500 φύλλα)  

Τεμάχιο 20  

19 Ετικέτες αυτοκόλλητες Α4 ορθογώνιες 50x5mm Τεμάχιο 9  

20 Ετικέτες αυτοκόλλητες Α4 ορθογώνιες 20x50mm Τεμάχιο 8  

21 
Ντοσιέ με Έλασμα για Χαρτί Α4 Deluxe (Διάφορα 
Χρώματα) 

Τεμάχιο 30  

22 Πακέτο Φύλλα Χαρτόνι Α4 (Διάφορα Χρώματα) Τεμάχιο 3  

23 
Χαρτί Φωτοτυπικού Α3/500Φ 80γρ (500 φύλλα) 
(κουτί 5x500 φύλλα) 

Τεμάχιο 2  

24 Πολύμπριζο 5 θέσεων Τεμάχιο 4  

25 Κολλητική Ταινία Transparent 15mm x 33M Τεμάχιο 4  

26 Ταινία Συσκευασίας Αθόρυβη Καφέ 48mm x 50m Τεμάχιο 2  

27 Συρραπτικό Χειρός 24/6 Τεμάχιο 3  

28 Συρραφίδες για συρραπτικό χειρός 24/6 Τεμάχιο 15  

29 Συρραφίδες για συρραπτικό χειρός Ν10 Τεμάχιο 15  

29 
Ψαλίδι advanced soft gel maped 17CM 

συμμετρικό blister 496210 
Τεμάχιο 3  

30 Ποντίκι ενσύρματο μαύρο omega usb Τεμάχιο 5  

31 
Μαρκαδόρος Υπογράμμισης  5mm  (Διάφορα 
Χρώματα) 

Σετ 5  

32 Μαρκαδόρος Διαφανειών Ανεξίτηλος 140/2 Τεμάχιο 1  

33 Περφορατέρ 40 Φύλλων Τεμάχιο 2  

34 Περφορατέρ 100 Φύλλων Τεμάχιο 1  
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35 Συρραπτικό επιτραπέζιο βαρέως τύπου  Τεμάχιο 1  

36 Συρραφίδες για συρραπτικό βαρέως τύπου Τεμάχιο 5  

37 Σκαφάκια Γραφείου Μεταλλικά Συρμάτινα Μαύρα)  
Τεμάχιο 4  

38 Σετ Φάκελοι Αλληλογραφίας 
Τεμάχια 50  

39 Αυτοκόλλητοι σελιδοδείκτες 5 χρώματα 
Τεμάχια 100  

40 Χάρακας Διάφανος 50cm Τεμάχια 5  

41 Πινέζες για Πίνακα Ανακοινώσεων 10mm 60τμχ Συσκευασία 5  

42 Πίνακας Φελλού  90x120cm με Ξύλινο πλαίσιο Τεμάχια 1  

43 Συνδετήρες Μεταλλικοί 20 mm 10 τεμ. Συσκευασία 21  

44 Συνδετήρες Μεταλλικοί 28 mm 100 τεμ. Συσκευασία 20  

45 Μαρκαδόρος Ανεξίτηλος Μπλε Τεμάχιο 4  

46 Μαρκαδόρος Ανεξίτηλος Κόκκινο Τεμάχιο 4  

48 Μαρκαδόρος Ανεξίτηλος Μαύρο Τεμάχιο 5  

49 Μύτες Μηχανικού Μολυβιού 0.5 mm Τεμάχιο 10  

50 Στυλό GEL 0.5mm μπλε Τεμάχιο 50  

51 Στυλό GEL 0.5mm κόκκινο Τεμάχιο 50  

52 Στυλό GEL 0.5mm μαύρο Τεμάχιο 20  

53 Στυλό GEL -2 0.7mm Τεμάχιο 5  

54 Στυλό Διαρκείας 1.0mm Μπλε Τεμάχιο 50  

55 Μολύβι Ξύλινο με γόμα σετ 12 τμχ Σετ 2  

56 Μηχανικό Μολύβι 0.5mm με γόμα Τεμάχιο 4  

57 Γόμα για μηχανικό μολύβι 3τεμ. Τεμάχιο 4  

58 Γόμα για Μολύβι Λευκή Β-20 Τεμάχιο 10  

59 
Γνήσιο Lexmark Toner B222000 (1200σελ.) - 
B2236dw,  MB2236adw/adwe (ασπρόμαυρο) Τεμάχιο 8  

60 Γνήσιο Toner ΤΚ7125 (ασπρόμαυρο) Τεμάχια 3  

61 Μελάνι Epson stylus office BX 305F Μαύρο  Τεμάχιο 4  

62 Μελάνι Epson stylus office BX 305F Χρωματιστά Τεμάχιο 5  

63 
Κουτί Αρχειοθέτησης με Λάστιχο (Μεγάλο 
Μέγεθος) 

Τεμάχιο 10  

64 Κουτί αδρανούς αρχείου μεγάλο  Τεμάχιο 20  

65 
Σφραγίδα Αυτόματη Ορθογώνια 
Αυτοκατασκευαζόμενη σε ελληνική γλώσσα με 
μπλε σώμα 58x22mm 

Τεμάχιο 1  

66 
Σφραγίδα Αυτόματη Ορθογώνια 
Αυτοκατασκευαζόμενη σε αγγλική γλώσσα με 
μπλε σώμα 58x22mm 

Τεμάχιο 1  

67 64GB USB 3.1 Stick με σύνδεση USB-A & USB-C Τεμάχιο 3  

68 Ultra Flair 32GB USB 3.0 Stick Τεμάχιο 8  

69 Σελοτέιπ Τεμάχιο 15  

70 Βάση κολλητικής ταινίας Τεμάχιο 4  

71 Στυλό 0.5mm με Μπλε Mελάνι  Τεμάχιο 4  

73 Ημερολόγια 2023 Τεμάχιο 5  

74 Σημειωματάρια  Τεμάχιο 20  

ΣΥΝΟΛΟ Καθαρή Αξία 4.616,13 € 

https://www.skroutz.gr/s/19819423/%CE%A3%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1-%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%A3%CF%85%CF%81%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B1-3-%CE%A4%CE%BC%CF%87-%CE%9C%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B1-Spree-SP-84130-Spree.html?from=catspan
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Αξία Φ.Π.Α. 24% 1.107,87 € 

Συνολική Αξία 5.724,00 € 

 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

(ΜΕ ΦΠΑ) 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 

Γραφική Ύλη, Είδη 
Εκτύπωσης και Λοιπά 

Αναλώσιμα Γραφείου 

1.1.2 150,00 €  
 
 
 
 
 
 
 

 
5.724,00 € 

1.1.3 1.534,00 € 

1.1.4 225,00 € 

2.1.1 675,00 € 

2.1.3 225,00 € 

2.1.4 225,00 € 

2.1.5 225,00 € 

3.1.1 375,00 € 

3.1.2 375,00 € 

3.1.3 375,00 € 

3.1.4 375,00 € 

4.1.2 150,00 € 

4.1.3 400,00 € 

4.1.4 50,00 € 

5.1.1 75,00 € 

5.1.2 75,00 € 

5.1.3 75,00 € 

5.1.4 150,00 € 
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