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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

Κέρκυρα, 14.03.2023 

Αριθ. Πρωτ. 3 

Ταχ. Δ/νση  
 

: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Κολοκοτρώνη 23Β 
49132 Κέρκυρα  

Πληροφορίες : Άννα Μπέη  
Τηλέφωνο : 26610 – 98.933  
E-mail : abei@eirinodikeio-kerkyras.gov.gr   

    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την κατάθεση οικονομικών προσφορών, για την προμήθεια αναλωσίμων 

υλικών Η/Υ των Δικαστικών Υπηρεσιών αρμοδιότητας του Εφετείου Κέρκυρας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 Έχοντας υπ' όψη:  

A. τις διατάξεις:  

1) του άρθρου 64 του Ν. 3900/2010 «Εξορθολογισμός διαδικασιών κ.λ.π.» (ΦΕΚ 213/Α), όπως τροπ. με την παρ. 2 του άρθρου 

9 του Ν. 4022/2011 (ΦΕΚ 219/Α),  

2) της παρ. 3 του άρθρου 82 του Ν. 4055/2012 και της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν. 4129/2013, όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν,  

3) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,  

4) του ν.δ. 496/1974, όπως ισχύει,  

5) του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α), στο μέτρο που εφαρμόζεται, όπως ισχύει σύμφωνα 

με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και σύμφωνα με το Ν. 4782/2021,  

6) του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145Α΄/5-8-2016).  
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Β. τα οριζόμενα στις αποφάσεις:  

1) ανάληψης υποχρέωσης του ΤΑΧΔΙΚ, από 16-5-2022 με αριθ. πρωτ. 7538/2022 και ΑΔΑ: ΨΘ7Ρ46ΨΧΥΙ-ΕΧ4, με την οποία 

εγκρίθηκε η επιχορήγηση του Εφετείου Κέρκυρας, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών αυτού και των υπηρεσιών 

αρμοδιότητάς του για το έτος 2022,  

2) των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αριθ. πρωτ. 100260/17-11-

2011 και ΑΔΑ: 4576Ω-Δ99, για την διαχείριση της επιχορήγησης των Δικαστηρίων από το ΤΑΧΔΙΚ,  

3) του Υπουργού Οικονομικών, με αριθ. πρωτ. 35130/739/2010, με την οποία αυξήθηκαν τα χρηματικά ποσά του άρθρου 83 

παρ. 1 του Ν 2362/1995,  

4) του Υπουργού Οικονομικών, με αριθ. πρωτ. 2/59649/0026/2001 με την οποία αναπροσαρμόστηκε το προβλεπόμενο από 

τη διάταξη του άρθρου 80 του Ν 2362/95 χρηματικό ποσό σε 2.500 ευρώ.  

Γ. Τα οριζόμενα στη με αριθ. πρωτ. 13682/29-2-2012 και ΑΔΑ: Β44ΠΩ-ΣΜ7 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων με θέμα «Εφαρμογή Διατάξεων Άρθρου 64 Ν. 3900/2010, ως ισχύει»,  

Δ. Την ανάγκη προμήθειας αναλωσίμων υλικών ηλεκτρονικών υπολογιστών στις δικαστικές υπηρεσίες αρμοδιότητας 

Εφετείου Κέρκυρας, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ 542/5-9-2022 Αίτημα του Εφετείου Κέρκυρας.  

Ε. Το αριθμ. 12/6-9-2022 Πρακτικό συνεδρίασης της Τριμελούς Επιτροπής Διαχείρισης Επιχορηγήσεων του Εφετείου 

Κέρκυρας.  

ΣΤ. Τη με αριθμό πρωτ. 52/6-9-2022 (ΑΔΑ: 97ΡΙ4ΜΧ-ΤΧΟ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Επιτροπής Διαχείρισης 

Επιχορηγήσεων του Εφετείου Κέρκυρας με την οποία εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού δεκατεσσάρων 

χιλιάδων ευρώ (14.000€), συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ από 24%, για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών Η/Υ των 

Δικαστικών Υπηρεσιών αρμοδιότητας του Εφετείου Κέρκυρας. 

Ζ. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσού διάθεσης του 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Ότι το Εφετείο Κέρκυρας καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους 

για την αναλωσίμων υλικών Η/Υ των Δικαστικών Υπηρεσιών αρμοδιότητας του Εφετείου Κέρκυρας που αναφέρονται 

αναλυτικά παρακάτω µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής, μέχρι του 

συνολικού ποσού των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000€), συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος ΦΠΑ. O 

καθένας δε από τους κάτωθι αναφερόμενους εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου Κέρκυρας θα προμηθευτεί στη συνέχεια 

από τον ανάδοχο τις ποσότητες των αναλωσίμων που χρειάζεται, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα δέσμευσης πίστωσης 

ανά Υπηρεσία: 
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Εφετείο Κέρκυρας 2.200,00€ 

Εισαγγελία Εφετών Κέρκυρας 1.800,00€ 

Πρωτοδικείο Κέρκυρας 2.600,00€ 

Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας 1.900,00€ 

Ειρηνοδικείο Κέρκυρας 1.000,00€ 

Πταισματοδικείο Κέρκυρας 800,00€ 

Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων Κέρκυρας 200,00€ 

Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας 1.500,00€ 

Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας 1.400,00€ 

Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας 600,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 14.000,00€ 
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Τα ζητούμενα είδη σε ποσότητες αναλύονται ακολούθως προκειμένου να υποβληθεί η σχετική οικονομική προσφορά: 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

χωρίς ΦΠΑ 

1. Lexmark MS 415dn (toner) 3.00  

2. Lexmark MS 415dn (drum)      1.00  

3. Samsung ML 2950 ND (toner & drum)      2.00  

4. Samsung ML 2950 ND (drum) 1.00  

5. HP Laser Jet pro400 M401dn (toner & drum) 4.00  

6. HP Laser Jet pro400 M401dn (drum)  2.00  

7. Lexmark MS 312 dn (toner) 4.00  

8. Lexmark MS 312 dn (drum)  1.00  

9. Lexmark MS 417 dn (toner) 2.00  

10. Lexmark MS 417 dn (drum) 1.00  

11. Samsung Monochrome ML-1670 (toner) 3.00  

12. hp Laserjet P1005 (toner) 2.00  

13. Samsung ML 2950 NDR (toner) 10.00  

14.  Samsung SCX-3400 F (toner) 3.00  

15. OKI MB 451 DN (toner) 4.00  

16. LEXMARK LASER B/W MS410DN - (Toner) 2.00  

17. LEXMARK  LASER MX410DE -  (Toner)  4.00  

18. LEXMARK MS410 DN -(Photoconductor) 4.00  
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19. LEXMARK ΜB2236 adwe -  Toner 10.00  

20. LEXMARK ΜB2236 adwe -   Drum 2.00  

21. LEXMARK B2338 -  Toner 5.00  

22. LEXMARK B2338 -  Drum 1.00  

23. XEROX B235 – Toner 10.00  

24. XEROX B235 –  Drum 2.00  

25. Lexmark MX 417de toner 3.00  

26. Lexmark MX 417de drum 1.00  

27. Lexmark MX 317dn toner 3.00  

28. Lexmark MX 317dn drum 1.00  

29. Lexmark MS 310 d toner 3.00  

30. Lexmark MS 310 d drum 2.00  

31. Lexmark MB2236 adw toner 8.00  

32. Lexmark MB2236 adw drum 2.00  

33. HP 1018 toner 1.00  

34. Lexmark B2442 toner 4.00  

35. Lexmark B2442 drum 2.00  

36. Oki B 411dn toner 4.00  

37. Oki B 411dn drum 1.00  

38. Oki ES 4132 toner 4.00  
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39. Oki ES 4132 drum 2.00  

40. HP Laser Jet Pro 400 M401 M425 toner 4.00  

41. Lexmark B2338 toner 4.00  

42. Lexmark B2338 drum 2.00  

43. HP laser jet 1018 4.00  

44.  SAMSUNG Xpress M 2070 F  4.00  

45.   HP LaserJet Pro 400 M401 dn 4.00  

46.  SAMSUNG ML 3310 ND  9.00  

47.  HP Deskjet 1000(Printer J110α) black & color 3.00  

48.  ΟΚΙ Printing Solutions B 410 d 3.00  

ΣΥΝΟΛΟ  

 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι γνήσια/αυθεντικά προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών των 

μηχανημάτων, καινούργια, αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση.  

ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Οι ανωτέρω ποσότητες θα παραδίδονται με ευθύνη και έξοδα του οικονομικού φορέα στα κατά τόπους 

δικαστικά καταστήματα και υπηρεσίες. Η παράδοση των προς προμήθεια προϊόντων θα γίνει εφάπαξ ή τμηματικά, 

με έξοδα του προμηθευτή, σε καθέναν από τους αναφερόμενους στην αρχή της παρούσας εποπτευόμενους φορείς 

του Εφετείου Κέρκυρας, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτηση και υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης με μέριμνα, δαπάνες και ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος θα παρέχει όλα τα τεχνικά μέσα που 

τυχόν χρειαστούν για τη μεταφορά και παράδοσή τους (π.χ. καρότσια, παλετοφόρα, κλαρκ κ.λ.π) και θα ευθύνεται 

επίσης για την άμεση αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας προκληθεί από το προσωπικό ή τους συνεργάτες του 

κατά τη διαδικασία των παραδόσεων, στα κτήρια και τις υποδομές των δικαστικών υπηρεσιών.  

Ο Ανάδοχος φέρει επίσης την αποκλειστική ευθύνη αποζημίωσης για περιπτώσεις ατυχήματος του 

προσωπικού ή των συνεργατών του ή και οποιουδήποτε τρίτου, κατά τη διάρκεια των παραδόσεων των 
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συμβατικών υλικών. Τα προϊόντα θα παραδοθούν στους χώρους και στους ορόφους που θα υποδειχθούν στον 

Ανάδοχο από τους υπεύθυνους των Υπηρεσιών-Εποπτευόμενων φορέων του Εφετείου Κέρκυρας. 

Για τυχόν καθυστερήσεις στις παραδόσεις ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώσει εγκαίρως την 

Υπηρεσία, να δικαιολογήσει επαρκώς και με ακρίβεια την καθυστέρηση αυτή και να δεσμευτεί για τη νέα 

ημερομηνία τελικής παράδοσης. 

Οι προς παράδοση ποσότητες προϊόντων αναλωσίμων υλικών Η/Υ, όταν παραδίδονται στην Υπηρεσία-

Φορέα, θα παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή που έχει συσταθεί µε απόφαση των προϊσταμένων των 

κατά τόπους καταστημάτων, η οποία (Επιτροπή) θα συντάσσει το πρωτόκολλο παραλαβής υλικού- βεβαίωση 

καλής εκτέλεσης της προμήθειας και θα τα αποστέλλει στη συνέχεια στο Εφετείο Κέρκυρας (Ειδικό Γραφείο 

Προμηθειών), μαζί με το πρωτότυπο δελτίο αποστολής του προμηθευτή και τη βεβαίωση καταχώρισης στο βιβλίο 

υλικού της Υπηρεσίας, προκειμένου να γίνει η πληρωμή του. 

ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης της Επιχορήγησης του 

Εφετείου Κέρκυρας, μετά από την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, αφού 

παρακρατηθούν όλες οι νόμιμες κρατήσεις και ο αναλογών φόρος και αφού συνταχθούν και υπογραφούν τα 

σχετικά δικαιολογητικά και η βεβαίωση παραλαβής της προμήθειας. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Παρακράτηση φόρου για αγαθά αξίας 4% επί του καθαρού ποσού της συμβατικής αξίας, κατ’ άρθρο 64 

του ν. 4172/23-7-2013 (Α’167) 

β) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 

δ) Ο Φ.Π.Α. 24% βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

Οι παραπάνω κρατήσεις (με στοιχ β και γ) υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 

3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %. 
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Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει: α) όλες τις επιβαρύνεις (ΦΠΑ, φόρους κλπ) οι οποίες επιβαρύνουν 

εξολοκλήρου τον ανάδοχο και β) τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Οι τιμές 

θα δίδονται μόνο σε Ευρώ. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των οικονομικών προσφορών ορίζεται η 21η Μαρτίου 2023, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ, Κατά την εν λόγω μέρα και ώρα όλοι οι φάκελοι θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο 

αρμόδιο γραφείο.  

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται είτε ταχυδρομικώς (µε συστημένη επιστολή ή courier) σε κλειστό 

φάκελο στο γραφείο της δικαστικής υπαλλήλου του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας Άννας Μπέη, στον 2ο όροφο του 

Δικαστικού Μεγάρου Κέρκυρας, Κολοκοτρώνη 23Β, 49132, Κέρκυρα είτε να προσκομίζονται αυτοπροσώπως στην 

ίδια ως άνω διεύθυνση.   

Όλες οι προσφορές θα πρωτοκολλώνται από το Πρωτόκολλο της Τριμελούς Επιτροπής για τη Διενέργεια 

Δημοσίων Διαγωνισμών του Εφετείου Κέρκυρας,  την αποκλειστική δε ευθύνη για την εμπρόθεσμη υποβολή τους 

έχει ο οικονομικός φορέας. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και 

επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν. 

Στον φάκελο της προσφοράς (εξωτερικά) θα αναγράφεται η πλήρης επωνυμία του υποψηφίου αναδόχου. 

Θα αναγράφεται επίσης «φάκελος προσφοράς ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής για τη Διενέργεια Δημοσίων 

Διαγωνισμών του Εφετείου Κέρκυρας για προμήθεια γραφικής ύλης για τους εποπτευόμενους φορείς του Εφετείου 

Κέρκυρας». Τέλος θα αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης ( 03/2023 ). 

Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει όλες τις επιβαρύνσεις και τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις και θα 

δίδονται μόνον σε ευρώ. Το ποσό θα αναφέρεται ολογράφως και αριθμητικώς και σε περίπτωση διάστασης 

υπερισχύει το ποσό που αναφέρεται ολογράφως. 

Εφόσον από μια προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά αυτή θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους για εξήντα (60) ημέρες από την 

επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την οικονομοτεχνική προσφορά τους οφείλουν να καταθέσουν (εντός του 

φακέλου) και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α’75) όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνουν: α) 

ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του ν. 4782/2021 όπως 
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ισχύει, και β) ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης συλλογής 

προσφορών, η δε προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους αυτής, καθώς και τα 

δικαιολογητικά του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η Τριμελής Επιτροπής για τη Διενέργεια Δημοσίων Διαγωνισμών του Εφετείου Κέρκυρας διατηρεί το 

δικαίωμα χωρίς καμία επιβάρυνση από το Δημόσιο: α) για τη ματαίωση ή την ακύρωση της διαδικασίας απευθείας 

ανάθεσης και β) για τη ματαίωση και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των προδιαγραφών της 

πρόσκλησης. 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο «ΚΗΜΔΗΣ» και στην ιστοσελίδα του 

Εφετείου Κέρκυρας. 

Κέρκυρα, 14.03.2023 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

 

 

 

Κωνσταντίνος Δασύλλας 

Ειρηνοδίκης Κέρκυρας 
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