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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Κέρκυρα,    02/12/2016 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  Αριθμ. Πρωτ. : οικ. 105777/43384 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

     
 

 
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΜΕΑ 
ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18.350,00 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 2ου 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ΄΄ 

(ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016) 
 
   O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων έχοντας υπόψη: 

 
 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/99 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «περί 

γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία». 
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1784/99 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο» (ΕΚ). 
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις δράσεις 

πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη 
σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000) «Διαχείριση, 
Παρακολούθηση, Έλεγχος Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». 

5. Την Απόφαση Ε(2000)3405/ 28-11-2000 της Ε.Ε. σχετικά με την έγκριση του 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στις 
περιφέρειες που υπάγονται στο στόχο αρ. 1 στην Ελλάδα, όπως τροποποιήθηκε με 
την  Απόφαση Ε (2004) 2414/ 03-12-2004 της ΕΕ. 

6. Την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον 
τομέα της σύναψης των συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων». 

7. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 

8. Το Ν. 2522/97 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/97) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που 
προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων , Κρατικών Προμηθειών 
και Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/ 665 Ε.Ο.Κ.». 

9. Το Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45Α/09-03-99): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 
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10. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/22-3-94), άρθρο 24 «Αύξηση 
αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις». 

11. Τις διατάξεις του Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α΄/95), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
2372/96 (ΦΕΚ 29/Α΄/96), άρθρο 11, και το Ν. 2414/96 (ΦΕΚ 135/Α΄/96), άρθρο 
14, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α΄/11-04-96) 
«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των 
Νομικών Προσώπων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα», όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και 
του άρθρου 8 του Ν. 3414/05. 

12. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-95 τεύχος Α΄), «Περί Δημοσίου 
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 

13. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «Δικαστική προστασία κατά τη 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων που προηγείται της σύμβασης». 

14. Τις διατάξεις του Ν. 3060/02, άρθρο 2, «Έλεγχος Νομιμότητας Συμβάσεων 
Προμηθειών, Παροχής Υπηρεσιών και Δημοσίων Έργων». 

15. Τις διατάξεις του Ν. 3469/06 (ΦΕΚ 131/Α΄/28-06-06) Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις. 

16. Τις διατάξεις του Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α΄/20-03-07 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων 
των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες 
διατάξεις». 

17. Τις διατάξεις του Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/03-12-07) Διαχείριση, Έλεγχος και 
Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-
2013. 

18. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» 

19. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» 

20. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 
(ΦΕΚ 204Α/15-9-2011) άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4072/2012 και 
ισχύει 

21. Τον με αριθμ. 1177/2009 Κανονισμό της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2009 
«περί τροποποίησης των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια 
εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων». 

22. Την αριθμ. 2/45564/0026/31-07-01 (ΦΕΚ 1066/Β΄/10-08-01), απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «περί αύξησης και ορισμού σε ευρώ των χρηματικών 
ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95. 

23. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-03-2014) περί 
«Απλούστευσης διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου» 

24. Την με αρ.πρωτ. 3923-21/07/2009 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Ε.Π. "Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι", για την 
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υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας "09 - Αειφόρος 
Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων" όπως αυτή ισχύει,  

25. Την υπ. αριθμ. 4772/02.07.2010 Απόφαση ένταξη της Πράξης 
"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
"ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ" στο ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013  

26. Την υπ’ αρ. πρωτ. 788/17-06-2014 1η Τροποποίηση της Πράξης 
"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
"ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ" με κωδικό MIS 296010 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική 
Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι" 

27. Το Σύμφωνο αποδοχής όρων που συνοδεύει την Απόφαση ένταξης  
28. Την υπ’ αριθμ. 11-1/12-01-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων 

Νήσων περί έγκρισης διαγωνισμών έτους 2015 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
29. Την υπ’ αριθµ. 229-12/15-04-2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Ιονίων 

Νήσων περί έγκρισης διενέργιας ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού 
για την προµήθεια εξοπλισµού του κτιρίου της Φιλαρµονικής Εταιρείας 
Μάντζαρος και έκριση των όρων διακήριξης, Π.Ε.Κέρκυρας.  

30. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 54756/22368/10-06-2015 διακήρυξη δημοπρασίας  
31. Το απο 04-08-2015 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων 

των διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις προµήθειες – 
υπηρεσίες έτους 2015 στην ΠΕ Κέρκυρας, το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία 
µας στις 16-09-2015. 

32. Την υπ’ αριθμ. 682-34/25-09-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων 
Νήσων περί Έγκρισης πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσµάτων 
διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις προµήθειες - υπηρεσίες 
έτους 2015 στην Π.Ε. Κέρκυρας για τον ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο 
διαγωνισµό µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ», που αποτελεί το 2ο, 3ο, 4ο, 5ο και 6ο υποέργο της 
πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ», συνολικού προϋπολογισµού 216.592,11€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α, με την οποία κηρύχτηκε άγονος ο 
διαγωνισμός για το υποέργο 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΜΕΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ» καθώς δεν υποβλήθηκε 
καμία προσφορά.  

33. Η υπ’ αρ. οικ49422/20313/6-6-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί 
«Τροποποίησης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης και ορισμός Υπόλογου 
Διαχειριστή Έργου ΣΑΕΠ 0228 ‘’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ» με ΚΕ 
2010EΠ02280008 Προϋπολογισμού 831.542,61 €». 

34. Το υπ’ αρ. πρωτ. ΕΔΑ 2625/23-11-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π.Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων, περί Διατύπωσης Γνώμης για την 
δημοπράτηση του Υποέργου (2) 
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35. Την υπ΄αρ. 751-42/27-09-2016  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκρισης 
διενέργειας διαπραγμάτευσης για το υποέργο 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΜΕΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ» ΤΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ», προϋπολογισμού 18.350,00 ευρω μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

36. Την υπ΄αρ. 855-49/01-11-2016  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί 
Τροποποίηση της 751/27-09-2016 του πρακτ. Νο 42 απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής ως προς το νομοθετικό πλαίσιο για τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης 

37. Τη με αριθμ. 857-42/01-11-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων 
Νήσων περί Έγκρισης όρων ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  2ΟΥ 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ», προυπολογισμου 18.350,00 
ευρω μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 
ΚΑΛΕΙ  

Tα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις φυσικών ή και 
νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τους συνεταιρισμούς καθώς 
και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων να υποβάλουν µε 
οποιοδήποτε τρόπο, στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, Σπ.Σαμάρα 13, Κέρκυρα 
49100, στον 2ο όροφο, στο Τμήμα Γραμματείας, έγγραφες σφραγισµένες 
οικονοµικές προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΜΕΑ ΜΕ 
ΚΑΘΙΣΜΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18.350,00 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 2ου 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ΄΄ 
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΜΕΑ ΜΕ 

ΚΑΘΙΣΜΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18.350,00 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 
CPV: 42416100-6 
με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή).  
Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, 
Σπ.Σαμάρα 13, Κέρκυρα 49100, στον 2ο όροφο, στο Τμήμα Γραμματείας, μέχρι 
της  08-12-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30μμ 
 

Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού : Παρασκευή, 09-12-2016 και ώρα 
10:00π.µ.  

Τόπος διενέργειας : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
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Σαμάρα 13 – Κέρκυρα 49100 ισόγειο (Αίθουσα συνεδριάσεων) ενώπιον αρμόδιας 
επιτροπής 

 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν :  
α. όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά,  
β. Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,  
γ. συνεταιρισµοί, που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της 
παρούσης.  
 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί εκατόν ογδόντα 
(180) ηµέρες από την επόµενη διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει 
χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ 
ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ. 
 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 21.208,50 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του παραπάνω 
έργου. 
 
Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με 
Κωδικό Έργου 2010ΕΠ02280008  της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών – Περιφερειακή 
Ενότητα Κέρκυρας. 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ Σ.Α. : 2010ΕΠ02280008 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Τα είδη των Πινάκων (οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
διαδικασίας με διαπραγμάτευση), που αναφέρονται στο τμήμα της προμήθειας της 
διαδικασίας με διαπραγμάτευσης, θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
(ή ισοδύναμες) που περιγράφονται. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Α/Α Τεχνικές Προδιαγραφές Απαίτηση 
Γενικά 
Αναβατόριο κλιμακοστασίου με κάθισμα με ωφέλιμο φορτίο έως 130 κιλά και γωνία 
ανύψωσης έως 70 μοίρες. Το σύστημα θα αποτελείται από το φορέα, το φερόμενο τμήμα 
και το σύστημα συναρμογής. Ο φορέας, κατασκευή γραμμικής μορφής, θα στερεώνεται 
στον φέροντα τοίχο του κλιμακοστασίου. Το φερόμενο τμήμα,  αναδιπλούμενο κάθισμα 
που θα συνδέεται μέσω του συστήματος συναρμογής με το φορέα, θα κινείται 
παράλληλα προς τα πατήματα της σκάλας. Το κάθισμα να είναι ανατομικό και ο 
χειρισμός να γίνεται με ενσωματωμένο μπουτόν στο κάθισμα και με ασύρματο 
χειριστήριο.  
Η ταχύτητα κίνησης του να είναι τουλάχιστον έως 0,10m / sec και να διαθέτει σύστημα 
ασφαλείας (ακινητοποίηση). 

 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 
ΑΜΕΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

1 

Αναβατόριο σκάλας ισογείου 
- 1ου ορόφου (απόσταση 
5,04μ.) 1 6.700,00 € 6.700,00 € 

 

Εγκατάσταση αναβατορίου 
ισογείου – 1ου ορόφου 
(απόσταση 5,04μ.) 1 2.100,00 € 2.100,00 € 

2 

Αναβατόριο σκάλας 1ου 
ορόφου – 2ου ορόφου 
(απόσταση 7,35μ.) 1 7.350,00 € 7.350,00 € 

 

Εγκατάσταση αναβατορίου 
1ου ορόφου – 2ου ορόφου 
(απόσταση 7,35μ.) 1 2.200,00 € 2.200,00 € 

MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.350,00 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  
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ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ 14.050,00 

ΦΠΑ 13% 1.826,50 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 15.876,50 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4.300,00 

ΦΠΑ 24% 1.032,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5.289,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21.208,50 
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ΑΡΘΡΟ 1: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΡΘΡΑ 96 
ΚΑΙ 100 ΤΟΥ Ν. 4412/2016) 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν, επί 
αποδείξει, προσφορά εντός της προθεσµίας που ορίζεται από την παρούσα 
διακήρυξη.  

1) Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο στην 
Υπηρεσία µας (Τμήμα Γραμματείας, Σαμάρα 13 - 2ος όροφος – Κέρκυρα 
49100) όπου θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως 
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω ∆/νση µέχρι την 
προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού µέχρι τις 14.30 
µ.µ.  

2) Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες 
προσφορές δεν τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των παραγράφων του 
παρόντος άρθρου, δεν λαµβάνονται υπόψη.  

3) Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή 
περιέρχονται στην Υπηρεσία µας, µε οποιοδήποτε τρόπο ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ.  

 
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

  Η παρούσα ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  2ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 
«΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ» (με τη διαδικασία του αρθρου 118 του ν.4412/2016),   θα αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα της Π.Ι.Ν. (www pin.gov.gr), τον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ & το 
ΚΗΜΔΗΣ. 
 
 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 

Δ/νση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών (τηλ.26613-62146/62259) όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

 
ΑΡΘΡΟ 2 : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ( άρθρα 92, 93 και 94 του Ν. 
4412/2016) 
1. Η προσφορά υποβάλλεται, εις διπλούν (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο), στην 

ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, καθαρογραµµένη και χωρίς 
ξέσµατα. Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα.  

2. Στον φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
α. Η λέξη Προσφορά  
β. η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Γεν. 
∆ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, ∆ιεύθυνση Οικονοµικού, Τµήµα 
Προµηθειών),  
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γ. ο τίτλος της σύµβασης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 
ΑΜΕΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18.350,00 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α. 2ου ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ΄΄  
δ. η καταληκτική ηµεροµηνία (ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας υποβολής 
προσφορών). 
ε. τα στοιχεία του αποστολέα (συμπεριλαμβανομένων τηλεφώνου και φαξ 
επικοινωνίας)  
στ. τον αριθμό πρωτ. της ανοιχτής πρόσκλησης 

 
Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
α) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  
β) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»  
γ) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική προσφορά»  
Αναλυτικά : α) Ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» περιέχει: 
Α1) Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου 
νοµικού προσώπου αναλόγως, ήτοι:  

i. Βεβαίωση έναρξης εργασιών, εάν πρόκειται για ατοµική επιχείρηση  
ii. Ισχύον καταστατικό της εταιρείας, ΦΕΚ σύστασης, τροποποίησης 

καταστατικού και εκπροσώπησης, αν πρόκειται για Ο.Ε., Ε.Ε.. ΕΠΕ και Α.Ε. 
Α2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, κατά τα προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 του Ν. 
4412/2016 στην οποία να δηλώνεται ότι :  

i. δεν έχει καταδικασθεί µε τελεσίδικη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα 
της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 δηλ. της συµµετοχής σε 
εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, τροµοκρατικά 
εγκλήµατα, της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, 
παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων.  

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) 
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των 
προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια 
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόµα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. 
(Ν.4250/2014, άρθρο 3). 
 
∆ιευκρίνιση για την Υπεύθυνη ∆ήλωση (Α2): Σε περίπτωση που ο προσφέρων 
είναι νοµικό πρόσωπο, την Υπεύθυνη ∆ήλωση υποβάλλουν :  
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.  
β) ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος καθώς και όλα τα µέλη του ∆.Σ., όταν το νοµικό 
πρόσωπο είναι Α.Ε.  
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.  
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται 
από τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού.  
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ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά 
κάθε µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
 
Α3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, κατά τα προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 79 του Ν. 
4412/2016 στην οποία :  

ii. Να αναγράφονται τα στοιχεία της Προκήρυξης και να δηλώνεται ότι κατά την 
κατάρτιση της προσφοράς τους έχουν λάβει υπόψη όλους τους όρους της 
παρούσας, τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλαχτα  

iii. Να δηλώνεται ότι:  
a. δεν έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και την καταβολή 
φόρων,  

b. ∆εν αθετεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νοµοθεσίας.  

 
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) 
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των 
προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια 
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόµα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. 
(Ν.4250/2014, άρθρο 3). 
 
∆ιευκρίνιση για την Υπεύθυνη ∆ήλωση (Α3):  
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την Υπεύθυνη ∆ήλωση 
υποβάλλουν:  
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.  
β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι 
Α.Ε.  
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.  
δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται 
από τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού.  
ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά 
κάθε µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
 
Α4) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε 
αντιπρόσωπό τους.  
 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε 
προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Πριν από την ανάθεση 
της σύµβασης, ο µειοδότης οφείλει να προσκοµίσει ενηµερωµένα τα σχετικά 
δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η ορθότητα των ανωτέρω 
υποβληθεισών υπευθύνων δηλώσεων. 
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Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις 
Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία 
 

1. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  να περιβληθεί 
ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην 
περίπτωση που της ανατεθεί το ΕΡΓΟ, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από την 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ  να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή, στο βαθμό που αυτό είναι 
αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης. 

 
2. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης ευθύνεται 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του ΕΡΓΟΥ στην 
Ένωση / Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
Σύμβασης. 

 
β) ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», θα 
περιλαµβάνει:  
β1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι αποδέχονται τις τεχνικές προδιαγραφές 
όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα και  
β2) τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Α΄ της παρούσας. Ο 
προσφέρων είναι υποχρεωµένος να συµπληρώσει στην στήλη ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ τη 
λέξη ΝΑΙ εφόσον πληρείται η τεχνική προδιαγραφή. Προσφορές που δεν πληρούν τις 
τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται ως µη αποδεκτές. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισημαίνεται ότι στις διαδικασίες διαγωνισμών για την σύναψη 

συμβάσεων προμηθειών δε δύναται να τύχει εφαρμογής η διάταξη του 
άρθρου 3 παρ. 6 του Ν. 2690/99 για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση 
δικαιολογητικών (π.χ. ποινικό μητρώο). 

 
γ) ο ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», θα 
περιλαµβάνει:  
Την τιµή που δίνεται για το σύνολο των υπηρεσιών που απαιτούνται για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΜΕΑ ΜΕ 
ΚΑΘΙΣΜΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18.350,00 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 2ου 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  ΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ΄΄», όπως αυτές αναφέρονται στην 
παρούσα.  
Για την καταγραφή της τιµής της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι 
υποχρεωµένοι να συµπληρώσουν τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της παρούσας Πρόσκλησης. Το συνολικό ποσό οικονοµικής 
προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνάει την προϋπολογισθείσα δαπάνη σύµφωνα µε 
τον πίνακα στη σελίδα 5 της πρόσκλησης.  
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Στην οικονοµική προσφορά των συµµετεχόντων του διαγωνισµού, θα πρέπει να 
αναφέρεται ρητά η τιµή σε ευρώ, στην οποία θα περιλαµβάνονται οι φόροι, οι τυχόν 
υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.  
Προσφορά που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
Προσφορά που δεν θα αντιστοιχεί ακριβώς µε τις ζητούµενες από την παρούσα 
παρεχόµενες υπηρεσίες, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Οικονοµική Προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα & υπογραφή. 
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η αρµόδια Γνωµοδοτική 
Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελεσµάτων των διαγωνισµών παραλαµβάνει, 
αποσφραγίζει και αξιολογεί όσες προσφορές κατατέθηκαν εµπρόθεσµα.  
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών 
προσφορών και των οικονοµικών προσφορών θα γίνουν σε µία δηµόσια συνεδρίαση. 
Πιο αναλυτικά, η αποσφράγιση γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: 
1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 
συµµετοχής καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και 
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται 
κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο.  
2. Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε 
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου.  
3. Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων, 
εφόσον ο κυρίως φάκελος προσφοράς µε τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς όλων 
των συµµετεχόντων αξιολογήθηκαν ως αποδεκτοί.  
5. Σε περίπτωση απόρριψης µιας ή περισσότερων προσφορών κατά το στάδιο 
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, οι φάκελοι οικονοµικών προσφορών όσων 
διαγωνιζοµένων δεν έγιναν αποδεκτοί δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην 
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. Στη συνέχεια η αρµόδια Γνωµοδοτική 
Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµών συνεδριάζει και προβαίνει 
στην αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών, όσων διαγωνιζοµένων κρίθηκαν 
αποδεκτοί στο διαγωνισµό.  
6. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων ή 
των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των 
λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 
αυτούς.  
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (άρθρο 127 & 221 του Ν. 4412/2016)  
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής 
της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον 
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της προκήρυξης, η 
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ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 
εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο, ήτοι την αρµόδια 
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών και το αποφασίζον όργανο, ήτοι 
η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αποφασίζει, εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την 
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε 
το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό 
αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας 
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο, ήτοι την 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.  
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016)  
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων / Π.Ε. Κέρκυρας και του Αναδόχου, ο ανάδοχος οφείλει 
να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αορίστου διάρκειας, το ύψος της 
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το 
Φ.Π.Α, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας. Η εγγύηση κατατίθεται προ 
ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.  
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να περιλαµβάνει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ 
τα ακόλουθα στοιχεία:  
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  
δ) τον αριθµό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ 
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  
ζ)τους όρους ότι:  

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου,  
η) τα στοιχεία της σχετικής προκήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού,  
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  
ια) Τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.  
Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. Κατά τα λοιπά 
ισχύει το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.  
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Σχετικό υπόδειγµα εγγύησης καλής εκτέλεσης επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γ).  
 
ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύµβασης να ακολουθεί πιστά τις 
οδηγίες και τις υποδείξεις της Αναθέτουσας αρχής.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή οποιεσδήποτε αναφορές 
και πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης.  
Ο ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συµβούλων ή 
αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συµπεριλαµβανοµένου ανεξαιρέτως 
οποιουδήποτε, που θα χρησιµοποιηθεί για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
αναλαµβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόµενες υποχρεώσεις. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί µε οποιαδήποτε Υπηρεσία της 
Αναθέτουσας Αρχής ή και κάθε τρίτο, µε τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρµόδια 
∆/νση της Αναθέτουσας Αρχής.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας παροχή 
υπηρεσιών, που συνιστούν το αντικείµενο της παρούσας Προκήρυξης.  
 
ΑΡΘΡΟ 7: ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του 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 (Παράρτηµα X 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 αρµοδιότητάς τους.  
Η σύµβαση θα έχει διάρκεια από την ηµεροµηνία υπογραφής της έως 31/12/2016.  
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
/ Π.Ε. Κέρκυρας, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή 
µερικώς η ανάγκη της εκτέλεσης των εργασιών που αφορά η παρούσα διακήρυξη, 
οπότε στην περίπτωση αυτή η εκτέλεση των εργασιών διακόπτεται µε απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.  
Τέλος, ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του σε περίπτωση προσωρινής 
διακοπής λειτουργίας υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο.  
Η πληρωµή της αξίας θα γίνει με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του 
αναβατωρίου στο κτίριο της Φιλαρμονικής Εταιρείας Μάντζαρος στην Κέρκυρα. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:  

- Τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου (πρωτότυπο).  
- Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα (κατά την πληρωµή).  
- Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωµή, µπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο 
δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στα έγγραφα της 
σύµβασης.  
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Οι κρατήσεις επί της συνολικής συµβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι:  
• 0,06% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων  
• Τέλος χαρτοσήµου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων  
• Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήµου  
• Φόρος εισοδήματος του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994  

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / Π.Ε. Κέρκυρας.  
Η δαπάνη βαρύνει την ΣΑΕΠ 0228 στον ΚΑ 2010ΕΠ02280008 της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων. 
 
ΑΡΘΡΟ 8: ∆ΙΚΑΙΟ - ∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ  
Η παρούσα Πρόσκληση διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και 
κάθε διαφορά που θα προκύψει µεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων / Π.Ε. 
Κέρκυρας και του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρµογή ή 
γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην 
Κέρκυρα αρµόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή 
στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 
φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόµενα να αναφύονται µεταξύ τους. Εκτός 
από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί κρατικών 
προµηθειών καθώς και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 

 
 
 
                                                               ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α ΄  
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  

 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΜΕΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ 
 
 
(Τα συστήματα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, κατασκευασμένα 
σύμφωνα με τα διεθνή standards και να έχουν την πιστοποίηση CE.) 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣ
Η 

ΣΥΜΟΡΦΩ
ΣΗ 

Αναβατόριο 
κλιμακοστασί
ου ΑμεΑ με 
κάθισμα 

Αναβατόριο κλιμακοστασίου με κάθισμα με ωφέλιμο 
φορτίο έως 130 κιλά και γωνία ανύψωσης έως 70 
μοίρες. Το σύστημα θα αποτελείται από το φορέα, το 
φερόμενο τμήμα και το σύστημα συναρμογής. Ο 
φορέας, κατασκευή γραμμικής μορφής, θα 
στερεώνεται στον φέροντα τοίχο του κλιμακοστασίου. 
Το φερόμενο τμήμα,  αναδιπλούμενο κάθισμα που θα 
συνδέεται μέσω του συστήματος συναρμογής με το 
φορέα, θα κινείται παράλληλα προς τα πατήματα της 
σκάλας. Το κάθισμα να είναι ανατομικό και ο 
χειρισμός να γίνεται με ενσωματωμένο μπουτόν στο 
κάθισμα και με ασύρματο χειριστήριο.  
Η ταχύτητα κίνησης του να είναι τουλάχιστον έως 
0,10m / sec και να διαθέτει σύστημα ασφαλείας 
(ακινητοποίηση). 
 

ΝΑΙ  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Β ΄   
Σ Χ Ε Δ Ι Ο  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  

 
 

                  
            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
           ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
           ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
                ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ανάθεσης προμήθειας εξοπλισμού 
της πράξης 

«Αποκατάσταση – Ανακαίνιση κτιρίου Φιλαρμονικής Εταιρίας ¨ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ¨» 
Στην Κέρκυρα σήμερα την ..../…../2016, ημέρα ……… και στο κατάστημα της 
Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων, Σαμάρα 13, Τ.Κ. 491.00, οι υπογραφόμενοι : 
1) Ο  Περιφερειάρχης Ιονίων  Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος, ο οποίος ενεργεί ως 
εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 
........................ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων  
Νήσων, που εγκρίνει το αποτέλεσμα του από ................................ διενεργηθέντος 
διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σε ευρώ, για την 
«προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου “ Αποκατάσταση – Ανακαίνιση 
κτιρίου Φιλαρμονικής Εταιρίας ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ”, που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. 
«ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013» (κωδ. 
ΜΙS 296010), προϋπολογιζομένης αξίας …………………………… (€ ……………..) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
    και 2) Ο κ. ………………….. του ……………….. κάτοικος ………………, 
κάτοχος του υπ’ αριθμ. …………………… …..Δ.Α.Τ., εκπρόσωπος της εταιρείας 
………………………………………  συνομολογούν και αποδέχονται τα παρακάτω : 
Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ανωτέρω ιδιότητά του, αναθέτει στον 
δεύτερο και αυτός αναλαμβάνει την προμήθεια 
………………………………………………………………, αξίας ...... ευρώ (€ 
......) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Άρθρο 1ο   Αντικείμενο της σύμβασης  
 

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΜΕΑ 
ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18.350,00 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 

 
Άρθρο 2ο   Περιγραφή -  Τεχνικές προδιαγραφές 
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Όπως αυτές αναφέρονται στη διακήρυξη και περιληπτικά είναι οι εξής: 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 
ΑΜΕΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

1 

Αναβατόριο σκάλας ισογείου 
- 1ου ορόφου (απόσταση 
5,04μ.) 1 6.700,00 € 6.700,00 € 

 

Εγκατάσταση αναβατορίου 
ισογείου – 1ου οόφου 
(απόσταση 5,04μ.) 1 2.100,00 € 2.100,00 € 

2 

Αναβατόριο σκάλας 1ου 
ορόφου – 2ου ορόφου 
(απόσταση 7,35μ.) 1 7.350,00 € 7.350,00 € 

 

Εγκατάσταση αναβατορίου 
1ου ορόφου – 2ου ορόφου 
(απόσταση 7,35μ.) 1 2.200,00 € 2.200,00 € 

MΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.350,00 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΩΝ 14.050,00 

ΦΠΑ 13% 1.826,50 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 15.876,50 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4.300,00 

ΦΠΑ 24% 1.032,00 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5.289,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 21.208,50 
 

Άρθρο 3ο   
Η σύμβαση αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει την 31/12/2016. 

Άρθρο 4ο    
Η παράδοση των συμβατικών ειδών θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του 
προμηθευτή στο χώρο του Φορέα Λειτουργίας (Φιλαρμονική Εταιρία 
ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ). 

Άρθρο 5ο    
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από 
Εθνικούς Πόρους. 
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Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με 
Κωδικό Έργου 2010ΕΠ02280008 - ΣΑΕΠ 0228  της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών - 
Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας. 

Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την 
οριστική παραλαβή των υλικών, αφού υποβληθούν από τον ανάδοχο στην Υπηρεσία 
μας τα προβλεπόμενα από Κ.Β.Σ στοιχεία καθώς επίσης Βεβαίωση Ασφαλιστικής και 
Φορολογικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ. α του Ν.4412/16). 

- Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις του Δημοσίου : 

 Φόρο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ΕΥΡΩ με την προσκόμιση των νομικών 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο 
πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία 
για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.  

Οι νόμιμες κρατήσεις επί του Συμβατικού Τιμήματος βαρύνουν τον Ανάδοχο 

Άρθρο 6ο 
Ο προμηθευτής μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου ή του παραταθέντος 
κηρύσσεται έκπτωτος.  
Ο προμηθευτής κατέθεσε στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εγγυητική επιστολή ύψους ……….....……….. € (Νο 
…………….) για την καλή εκτέλεση της παρούσης, η οποία θα επιστραφεί μετά την 
πλήρη εκκαθάριση των σχετικών λογαριασμών, άλλως θα επιβληθούν οι κυρώσεις 
που προβλέπονται στο Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 7ο 
Η πληρωμή θα γίνει εις βάρος των πιστώσεων του φορέα 01072, ΚΑΕ 
945301003014008001 με βάση τα σχετικά δικαιολογητικά (πρωτόκολλο παραλαβής,  
τιμολόγιο κ.λ.π.).  
Η αξία υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις και φόρους για το Δημόσιο και 
λοιπά Ταμεία σύμφωνα με το Νόμο.  
 
Άρθρο 8ο 
Τα Δικαστήρια της Κέρκυρας είναι αρμόδια για την εκδίκαση κάθε σχετικής με την 
παρούσα σύμβαση διαφοράς.  

Αφού συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι τα ανωτέρω συντάχθηκε 
η παρούσα σε (3) τρία όμοια πρωτότυπα, βεβαιώθηκαν και υπογράφηκαν και έλαβε 
έκαστος από ένα πρωτότυπο και το τρίτο παραμένει στο Αρχείο. 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 
 
 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
 
 
 

ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Γ ΄    
Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Η Σ  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Σ  

Κ Α Λ Η Σ  Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Σ  
 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )         Ημερομηνία έκδοσης   
…………… 
       ΕΥΡΩ. …………………… 
Προς 
 
        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
        ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
        ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
        ΣΠ. ΣΑΜΑΡΑ 13, ΚΕΡΚΥΡΑ  ΤΚ  491 00 
 
 
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 
 
- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και 
ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 
υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………………… 
με ΑΦΜ:………………………….. 
Δ\νση………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση 
από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για 
τη προμήθεια ……………………………………(αρ. διακ/ξης……/….) προς κάλυψη 
αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας 
προ Φ.Π.Α. ………...ΕΥΡΩ αυτής.  
 
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή 
μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
 
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την 
επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας 
καμιά ισχύ. 
 

1. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που 
έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
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παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από 
το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Δ΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΜΕΑ ΜΕ ΚΑΘΙΣΜΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ + ΦΠΑ 

(€) 

1 
Αναβατόριο σκάλας ισογείου - 
1ου ορόφου (απόσταση 
5,04μ.)  

1  

 
Εγκατάσταση αναβατορίου 
ισογείου – 1ου οόφου 
(απόσταση 5,04μ.) 

1  

2 
Αναβατόριο σκάλας 1ου 
ορόφου – 2ου ορόφου 
(απόσταση 7,35μ.) 

1  

 
Εγκατάσταση αναβατορίου 
1ου ορόφου – 2ου ορόφου 
(απόσταση 7,35μ.) 

1  

ΣΥΝΟΛΟ:………………………………. 

Ολογράφως : 

 

 

Ημερομηνία ..................... 
 
 

Ο προσφέρων 
 

........................................ 
(σφραγίδα, υπογραφή) 
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