
   
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 GREECE – ITALY 2007-2013  

Programme 

Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα                                      

Τηλέφωνο : +302661039814 

Fax : +302661040088 

Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη            

email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr  

 Αρ. ΔΕ : 4/18-2-2015 

Aρ. Διακήρυξης: 7 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) 

για την προμήθεια εξοπλισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο πλαίσιο του έργου 

« Cross border electronic exchange for the tourism business accommodation units: information 
services to match offer and demand » με το ακρωνύμιο “CETA” που έχει ενταχθεί στο 

Πρόγραμμα GREECE - ITALY 2007-13 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ημερομηνία  δημοσίευσης 

ΝΑΙ Χαμηλότερη Τιμή 1/04/2015 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -    ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία 
Ημ. Μην. Έτος 

Ημέρα 
εβδομάδας 

Ώρα   
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2 ΚΕΡΚΥΡΑ 49100 7/4/2015 ΤΡΙΤΗ 11:30 π.μ. 

 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 
 12.845,53 € Ευρώ πλέον  ΦΠΑ 2.954,47 € 

(15.800,00€ Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

 

Χρονική διάρκεια του Έργου : 

 

Ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης 

  

  
Χρηματοδότηση 

 Έργου : 
 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ  ETCP “GREECE-ITALY 2007-2013”ΚΑΙ ΑΠΟ 
ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ 

mailto:corfucci@otenet.gr
mailto:info@corfucci.gr
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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπ’ όψη τα κατωτέρω όπως εκάστοτε ισχύουν: 

 Τo Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄/95) "Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων". 

 Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες 

Διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/95). 

 Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α΄ 150/10.07.2007). 

 To ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4038/2012 περί «Σύστασης Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», καθώς επίσης και τις διατάξεις τις υπ’ αρ. 

Π1/2380/2012 ΚΥΑ του υπουργείου Ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας, υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων περί «Ρύθμισης των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

 Τo Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160/8.8.2014) όπως ισχύει. 

 Το Π.Δ. 363/1979 «Περί του τρόπου ενεργείας υπό των Εμπορικών και Βιομηχανικών – 

Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων ως και των Χρηματιστηρίων 

Εμπορευμάτων, προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων 

ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων εν γένει και εκτελέσεως εργασιών». 

 Της υπ’ αριθ. 35130/739/09.08.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών περί «Αύξησης 

των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 

(ΦΕΚ 1291/Β΄/11.08.2010). 

 Της υπ’ αριθ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31.03.2010 Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΦΕΚ 

415/Β΄/12.04.2010). 

 Το Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων» όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει και το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α΄/06.12.2005) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) 

και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας». 

 την υπ’αριθ. 226/DA23/5-11-2013 της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης του Προγράμματος, το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Adriatic IPA 

Cross Border Cooperation, το έντυπο υποβολής της πράξης και τα λοιπά συμβατικά έγγραφα 

του έργου. 

 Το εγκεκριμένο σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

 Την απόφαση της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης της 5ης Δεκεμβρίου 2012, όπως 

ανακοινώθηκε στον Επικεφαλή του Έργου με το γράμμα της 14/02/2013 και την 

εγκεκριμένη σχετική φόρμα αίτησης. 

 Το εγκεκριμένο σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 

των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013». 

 Το πρόγραμμα υλοποίησης ‘’European Territorial Cooperation Programme Greece- Italy 

2007 – 2013’’. 
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 Το ΠΔ60/2007 περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Την υπ’ αριθ. 4/18-02-2015 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου 

Κέρκυρας. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΥΜΕ 

Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και διαδικασία διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) 

για την προμήθεια εξοπλισμού για το έργο με το ακρωνύμιο CETA, συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και πενήντα 

τριών λεπτών πλέον ΦΠΑ (12.845,53 € Ευρώ πλέον  ΦΠΑ 2.954,47 €) ήτοι συνολικά δέκα πέντε 

χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (15.800 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με κριτήριο 

αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα  με όσα αναφέρονται στην παρούσα και στα  

Παραρτήματα της για την αγορά των κάτωθι ειδών: 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ CETA 
Eίδος Ποσότητα Περιγραφή 

Σύστημα ήχου 1 
Σύστημα ήχου για την αίθουσα του 2ου Ορόφου του Επιμελητηρίου 

συμπεριλαμβανομένου όλου του παθητικού εξοπλισμού και Η/Υ 

Σύστημα 

Παρουσιάσεων 
1 

Σύστημα παρουσιάσεων για την αίθουσα του 2ου ορόφου του 

Επιμελητηρίου με projector και ηλεκτρική οθόνη προβολής και Η/Υ 

Συνεδριακό 

σύστημα 
1 

Συνεδριακό σύστημα για την αίθουσα του 2ου Ορόφου του Επιμελητηρίου 

συμπεριλαμβανομένου όλου του παθητικού εξοπλισμού και Η/Υ 

Υπηρεσίες  

και Λοιπά 
1  

 

Εγκατάσταση συστημάτων, εκπαίδευση προσωπικού επιμελητηρίου στη 

χρήση των συστημάτων, υλικό τεκμηρίωσης του εξοπλισμού, εγγύηση 

καλής λειτουργίας εξοπλισμού συστημάτων και UPS, βύσματα, μικροϋλικά 

συνδέσεων, καλωδιώσεις, πλήρης τεκμηρίωση - φάκελος ντοσιέ με σχέδια 

εγκατάστασης, σχέδια συνδέσεων εξοπλισμού 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 

προκήρυξη το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού που είναι στα 

γραφεία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, οδός Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα. 

Κριτήριο αξιολόγησης: Η χαμηλότερη τιμή. 

Κωδικοποίηση κατά CPV: 30213000-5, 48624000-8, 48317000-3, 48320000-7, 30237270-2 

32342412-3, 32343000-9 ,32342420-2, 32350000-1, 38652120-7, 38652120-7, 32351000-8, 

32344110-0, 30211000-1, 32344110-0, 32351300-1, 32342420-2, 32341000-5, 92224000-7, 

42513290-4, 39130000-2, 48624000-8, 48317000-3, 48320000-7, 30232110-8 

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Κέρκυρας (www.corfucci.gr),  

στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr) . 

• Στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, 

παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου. 

• Στο Παράρτημα Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, 

παρατίθενται στοιχεία που αφορούν στην υποβολή των οικονομικών προσφορών. 

• Στο Παράρτημα Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, 

παρατίθενται υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

• Στο Παράρτημα Δ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, 

παρατίθεται σχέδιο σύμβασης 
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1. Αναθέτουσα Αρχή - Αντικείμενο του Διαγωνισμού 

1.1. Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού είναι  το Επιμελητήριο Κέρκυρας 

1.2. Η διεύθυνση στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές είναι το Επιμελητήριο Κέρκυρας 

(Αριστοτέλους 2, ΤΚ 49100, Κέρκυρα) στην οποία θα κατατεθούν οι προσφορές. 

1.3. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Ανάδειξη μειοδότη για το έργο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ CETA ”. 

1.3. Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού ο οποίος παρουσιάζετια αναλυτικά στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

1.4. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του εξοπλισμού. Κριτήριο 

κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του εξοπλισμού. 

2. Προϋπολογισμός του έργου 

2.1. Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  του  διαγωνισμού  ανέρχεται  στο  ποσό  των δώδεκα χιλιάδων 

οκτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και πενήντα τριών λεπτών πλέον ΦΠΑ (12.845,53 € Ευρώ πλέον  

ΦΠΑ 2.954,47 €) ήτοι συνολικά δέκα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (15.800 €), 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

2.2. Στον προϋπολογισμό του έργου συμπεριλαμβάνεται τεχνική υποστήριξη ως προς την 

εγκατάσταση, και παράδοση του εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία. 

2.3. Οι διαγωνιζόμενοι με τις προσφορές τους και επί ποινή αποκλεισμού, δεν μπορούν να υπερβούν 

το ως άνω ποσό του προϋπολογισμού του Έργου. 

3. Τρόπος υποβολής προσφορών 

3.1. Οι προσφορές υποβάλλονται: 

α) Από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους μέχρι την ώρα 

ενάρξεως του διαγωνισμού (καταληκτική προθεσμία). 

β) Αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι προσφορές θα 

περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

3.2. Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε 

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν έγκαιρα στην υπηρεσία, δε θα λαμβάνονται υπόψη και 

θα επιστρέφονται στους προσφέροντες. 

4. Κατάθεση των προσφορών - Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

4.1. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, και συγκεκριμένα  

στην έδρα του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, Αριστοτέλους 2, ΤΚ 49100, Κέρκυρα. 

4.2. Αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή προσφορών και για την παροχή διευκρινίσεων είναι η 

κα. Σπυριδούλα Κουλούρη, τηλ. +30-26610-39813, fax.+30-26610-40088, email:corfucci@otenet.gr  

4.3. Ο διαγωνισμός θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 7/4/2015 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία του Επιμελητηρίου 

Κέρκυρας, Αριστοτέλους 2, ΤΚ 49100, Κέρκυρα, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού (ΕΔ), που θα συγκροτηθεί με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής. 
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5. Δημοσίευση 

5.1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να προμηθευτούν το τεύχος προκήρυξης από την έδρα της 

Αναθέτουσας Αρχής, και η παραλαβή τους γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier. Στην 

περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης μέσω courier, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως 

ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της διακήρυξης. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να κατεβάσουν το τεύχος προκήρυξης και από τον δικτυακό τόπο 

της  Αναθέτουσας αρχής (www.corfucci.gr ). Η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για 

να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της 

σελίδες. 

6. Αξιολόγηση Προσφορών 

6.1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά. 

6.2. Δυνατότητα υποβολής προσφοράς υφίσταται  μόνο για  το σύνολο του Διαγωνισμού.  

6.3 Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιµή. 

6.4. Η υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα γίνει σύμφωνα με το  

  

http://www.corfucci.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ της παρούσης. 

7. Είδος – Προδιαγραφές 

7.1. Το είδος και οι προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών αναφέρονται λεπτομερώς στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της. 

8. Προσφορές 

8.1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη ημέρα της 

διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 90 ημερών, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

8.2. Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε  περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

8.3. Η ισχύς των προσφορών δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, κατ’ 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. 

8.4. Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει 

σχετικό αίτημα προς τους προσφέροντες (5) πέντε ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών 

τους. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) μέρες και σε περίπτωση που 

αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να αποστείλουν εγγράφως την αποδοχή της παράτασης της 

ισχύος της προσφοράς τους. Σε περίπτωση που η κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά 

τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η κατακύρωση 

δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

8.5. Ο υποψήφιος Μειοδότης δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά 

την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Μειοδότης 

υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

9. Κατάρτιση και υποβολή Προσφορών 

9.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν Προσφορά σε δύο (2) 

αντίγραφα. 

9.2. Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

 Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής 

 Ο τίτλος του Διαγωνισμού με κεφαλαία γράμματα. 

 Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

 Τα στοιχεία του προσφέροντος. 

9.3. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Μέσα στο 

φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

9.4. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται τα ζητούμενα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ήτοι: 

i) Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου με θεώρηση 

γνησίου υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του 

ότι: 
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 Δεσμεύεται να παράσχει στην Αναθέτουσα Αρχή τα ζητούμενα με το  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ : 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας είδη και ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της 

παρούσας Πρόσκλησης και των παραρτημάτων της. 

 Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού δεσμεύεται να προσκομίσει εντός 10 ημερών: 

α) πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, 

β) φορολογική ενημερότητα του υποψηφίου, 

γ) ασφαλιστική ενημερότητα του υποψηφίου και 

δ) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Γ΄ 

της παρούσης,  

9.5. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, ήτοι οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών 

που προβλέπονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

9.6. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, που υποβάλλονται σύμφωνα με το έντυπο που 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β’ της παρούσας, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, 

επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

9.7. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

9.8 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 

από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει 

κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η 

προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά 

την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

9.9. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Πρόσκλησης ή της προσφοράς. 

Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε ενώπιόν του είτε ύστερα από 

έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Σημειώνεται ότι από 

διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 

αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

9.10. Η αποσφράγιση γίνεται την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ή σε επόμενη 

ημερομηνία σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από την ΕΔ και κοινοποιείται σε όλους τους 

προσφέροντες. Την ημερομηνία αποσφράγισης η αποσφράγιση γίνεται δημόσια. Η ΕΔ μετά την 

αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών, ελέγχει τα δικαιολογητικά και προβαίνει  σε  

αποσφράγιση  των  φακέλων  τεχνικών  προσφορών.  Στη  συνέχεια,  η  ΕΔ μονογράφει ανά φύλλο το 

περιεχόμενο των φακέλων τεχνικών προσφορών και στη συνέχεια εξετάζει τις τεχνικές προσφορές 

των υποψηφίων με βάση τα κριτήρια που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας. Στη συνέχεια, μετά τη διαπίστωση ότι οι τεχνικές προσφορές των 

υποψηφίων πληρούν τους όρους που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, η ΕΔ καλεί τους υποψηφίους των οποίων οι προσφορές έγιναν δεκτές και προβαίνει 

στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων, των 

οποίων οι τεχνικές προσφορές δεν έγιναν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται σε 

αυτούς. 

9.11. Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών η ΕΔ συντάσσει πρακτικό, με το οποίο 

εισηγείται, ειδικά και αιτιολογημένα, προς την Αναθέτουσα Αρχή την κατακύρωση του διαγωνισμού. 
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10. Τιμές Προσφορών 

10.1. Η οικονομική προσφορά μπορεί να καλύπτει το σύνολο των πακέτων ή ένα ή περισσότερα από 

αυτά. 

10.2. Αναφέρεται η τιμή μονάδας και η συνολική τιμή ανά είδος και το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό 

στο οποίο υπάγονται τα υπό προμήθεια είδη. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ 

αυτός θα διορθώνεται από την ΕΔ. 

10.3. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα 

παρέχουν. 

10.4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής των υπό προμήθεια ειδών, 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

11. Χρόνος και τρόπος Παράδοσης 

11.1. Χρόνος παράδοσης: 

11.1.1  Η παράδοση του εξοπλισμού  θα  γίνει  άπαξ, εντός  δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από  

την υπογραφή της σύμβασης. 

11.1.2 Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου παράδοσης καθώς και της χορηγηθείσας παράτασής 

του, από υπαιτιότητα του προμηθευτή, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλλει στον προμηθευτή  

τις  προβλεπόμενες  από  τον εκάστοτε σε ισχύ νόμο κυρώσεις. 

11.1.3 Όταν ο προμηθευτής επικαλείται ανωτέρα βία, φέρει αποκλειστικά και ολοκληρωτικά αυτός, 

το βάρος της απόδειξής της. Στερείται όμως του δικαιώματος να την επικαλεστεί αν δεν την 

αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Αναθέτουσα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία 

μέσα σε δέκα (10) ημέρες αφότου συμβούν τα περιστατικά που τη συνιστούν και που προκάλεσαν 

την αδυναμία του να εκτελέσει στο σύνολό της ή μερικώς την προμήθεια που ανέλαβε. 

11.2. Παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών: 

11.2.1 Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής που θα οριστεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή.  

12. Τρόπος Πληρωμής 

12.1. Η εξόφληση θα γίνει με καταβολή του  100%  της  συμβατικής  αξίας,  μετά  την  οριστική  

ποιοτική  και  ποσοτική παραλαβή του εξοπλισμού. 

12.2. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά και κάθε κράτηση 

υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει το Επιμελητήριο 

Κέρκυρας. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ 

μέρους του προσκόμισης των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, 

αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) κσι την εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών 

δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
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13. Κατακύρωση και υπογραφή της σύμβασης Εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης 

13.1. Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή, η 

οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει μερικώς ή ολικώς ή να απορρίψει το αποτέλεσμα  ή  να  

ματαιώσει  το  Διαγωνισμό  ή  την  εν  γένει  προμήθεια  ή  να  επαναλάβει  το Διαγωνισμό 

σταθμίζοντας τα συμφέροντα και τις ανάγκες της. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση. 

13.2. Ο διαγωνιζόμενος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, είναι υποχρεωμένος μέσα σε 

δέκα (10) ημέρες από την ημέρα που θα λάβει τη σχετική πρόσκληση, να προσκομίσει στα γραφεία 

της Αναθέτουσας: 

i. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, 

ii. Φορολογική Ενημερότητα,  

iii. Ασφαλιστική Ενημερότητα. 

13.3. Ο προσωρινός Μειοδότης, ο οποίος προσκόμισε τα ανωτέρω υπό i)-iii) δικαιολογητικά και 

αναδείχθηκε Μειοδότης, είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να 

καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα  του Παραρτήματος Γ΄ 

της παρούσης. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, πρέπει να καλύπτει ποσοστό 5% 

της συνολικής αμοιβής του, μη συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων φόρων, όπως αυτή θα 

προσδιορίζεται από τη σχετική σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από 

πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα 

των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

13.4.  Ο Μειοδότης που θα επιλεγεί θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, 

που θα βασίζεται στους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση μη επιθυμίας ή αδυναμίας 

του επιλεγέντος Μειοδότη να συνάψει σύμβαση τότε καλείται ο πρώτος επιλαχών. 

13.5.  Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει 

μόνο εγγράφως και υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης. 

13.6.  Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) του Μειοδότη με την Αναθέτουσα Αρχή θα 

γίνονται στην ελληνική γλώσσα. 

14. Γενικοί Όροι 

14.1. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από τη 

σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Κέρκυρας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

A. Το Επιμελητήριο Κέρκυρας 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ιδρύθηκε στις 15/9/1851 σύμφωνα με συστατική πράξη του Επιχωρίου 

Συμβουλίου ως το Επιμελητήριο του, υπό την Αγγλική προστασία, Ιονίου Κράτους. Μετά την ένωση 

της Επτανήσου με την Ελλάδα στις 21/5/1864 το νομικό καθεστώς του Επιμελητηρίου άλλαξε και 

στις 06/06/1865 και σύμφωνα συνεστήθη το Εμπορικό Επιμελητήριο Κέρκυρας ως Επιμελητήριο του 

Ελληνικού κράτους (Διάταγμα 23-30/5/1836). Το 1919 κατά εξουσιοδότηση του Ν.184/1914 

ιδρύθηκε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κέρκυρας (ΕΒΕΚ). Το 1925 κατά εξουσιοδότηση 

του Ν.3305/25 ιδρύθηκε το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Κέρκυρας (ΕΒΕΚ). Από το 

1988, μετά την συγχώνευση των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων με τα Επαγγελματικά 

και Βιοτεχνικά Επιμελητήρια λειτουργεί το Επιμελητήριο Κέρκυρας (Π.Δ. 153 – Φ.Ε.Κ. 67/12-04-

1988). 

Με βάση τον οργανισμό λειτουργίας (Π.Δ. 446/1990 - Φ.Ε.Κ. 171/Α/14-12-90), το Επιμελητήριο 

Κερκυρας διαρθρώνονται σε μία Διεύθυνση, 2 Τμήματα και 1 Γραφείο : 

 Τμήμα Εμποροβιομηχανικών και Επαγγελματοβιοτεχνικών Θεμάτων, 

 Τμήμα Διοικητικού και Οικονομικού, 

 Γραφείο Μητρώου και Μηχανογραφικών Εφαρμογών. 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση το ΠΔ 153 και τις δραστηριότητες του, έχει 

δημιουργήσει που για τις ανάγκες των μελών του τα Επαγγελματικά Τμήματα μελών: Εμπορικό, 

Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό, Επαγγελματικό και Τουριστικό.  

Το Επιμελητήριο διοικείται και εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του ο οποίος προεδρεύει των 

οργάνων Διοίκησης που είναι η 5μελής Διοικητική Επιτροπή και το 31μελές Διοικητικό Συμβούλιο 

ενώ των υπηρεσιών του προΐσταται η Διοικητική Προϊσταμένη. 

Β. Το Εργο CETA 

CETA: Πρόγραμμα διαπεριφερειακής ηλεκτρονικής υποστήριξης για τις μη ξενοδοχειακές μονάδες 

επιχειρήσεων τουρισμού: υπηρεσίες πληροφόρησης για την προσφορά και την ζήτηση. 

Το CETA είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο  από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα 
Ιταλία 2007-2013. 

Ο ρόλος της Τεχνολογίας επικοινωνιών (ICT) έχει εδραιωθεί με την πάροδο του χρόνου και αποτελεί 

ένα σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας, αλλά και ένα ουσιαστικό όχημα σε διαφορετικές κλίμακες της 

οικονομικής ανάπτυξης. Το διαδίκτυο αποτελεί ένα πραγματικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, 

ο οποίος είναι πολύτιμος στο πλαίσιο των τοπικών αγορών. Ο κύριος στόχος του έργου CETA είναι η 

βελτίωση της προσβασιμότητας σε δίκτυα και υπηρεσίες τοπικής αειφόρου ανάπτυξης. Ειδικότερα, 

(σύμφωνα με την προτεραιότητα 2) το σχέδιο αποσκοπεί στη βελτίωση της πληροφόρησης και της 

επικοινωνίας μέσω της δημιουργίας περιφερειακών (τόσο σε τοπικό όσο και σε διασυνοριακό) 

δικτύων, με την ενσωμάτωση τους σε ηλεκτρονικό σύστημα με το Business to Business (B2B) 

λειτουργίες. 

Πιο συγκεκριμένα, θα δημιουργηθεί μια διασυνοριακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής ανταλλαγής 

πληροφοριών σχετικά με την παροχή μη ξενοδοχειακού τουρισμού, η οποία θα διευκολύνει την 

πληροφόρηση της προσφοράς και της ζήτησης. Η σχέση του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Μπάρι 

και του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Κέρκυρας, θα ενισχύσει την ηλεκτρονική ανταλλαγή 

πληροφοριών. Οι τεχνικές πτυχές της ηλεκτρονικής ανταλλαγής, καθώς και των συναφών 

υπηρεσιών, θα ανατεθούνε σε μία εταιρεία in-house της περιφέρειας της Απουλίας την InnovaPuglia 

SpA, και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Το έργο προβλέπει επίσης μια σειρά από δραστηριότητες οι οποίες 
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περιλαμβάνουν το συντονισμό και τη διαχείριση της εταιρικής σχέσης και επικοινωνίας με το κοινό, 

καθώς και στην ανάπτυξη μια σειράς από εργαλεία επικοινωνίας. 

Αρχικά θα προχωρήσει με την ανάπτυξη της Β2B διασυνοριακής ηλεκτρονικής ανταλλαγής για μη 

ξενοδοχειακές μονάδες τουρισμού με βάση έναν Χάρτη Υπηρεσιών οι οποίοι θα προσδιορίσουν και 

ταξινομήσουν τους μη ξενοδοχειακούς χώρους σε κατηγορίες. Στη συνέχεια, θα αναπτυχθούν δύο 

διαδραστικά εργαλεία: μια πλατφόρμα πολυμέσων που θα παρέχει πληροφορίες για τις τοπικές και 

διασυνοριακές μεταφορές και ένας διαδραστικός οδηγός με πληροφορίες για τις υφιστάμενες 

υπηρεσίες των πολιτιστικών και φυσικών περιοχών.  

Με άλλα λόγια το CETA, αναπτύσσει  «έξυπνα» IT  εργαλεία marketing ειδικά σχεδιασμένα για να 

υποστηρίξουν την εκτός ξενοδοχείων τουριστική διαμονή. Το Επιμελητήριο του BARI, η Innova 

Puglia SpA, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Επιμελητήριο Κέρκυρας ένωσαν τις δυνάμεις και τις 

δεξιότητες τους και συνεργάζονται για να δημιουργήσουν μια διαπεριφερειακή πλατφόρμα 

συνεργασίας για να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την τουριστική μη ξενοδοχειακή διαμονή. 

Το CETA είναι μια διεπιχειρησιακή Β2Β ηλεκτρονική πλατφόρμα που επιδιώκει να διευκολύνει την 

ανταπόκριση της προσφοράς των περιφερειών της Puglia και των Ιονίων Νήσων στην ζήτηση των 

τουριστικών πρακτόρων και των οργανωτών ταξιδιών. 

Eίναι ένα πολυμεσικό εργαλείο  με το οποίο οι «αυτό- οργανωμένοι τουρίστες» επιλέγουν την 

εκδρομή και την διαδρομή τους μετακινούμενοι στις διάφορες περιοχές χρησιμοποιώντας  το 

δίκτυο εσωτερικών και διαπεριφερειακών μεταφορών, ταξιδεύοντας με πλήρη αυτονομία. 

Το CETA έιναι διαδραστικός οδηγός για τον «ιδιαίτερο» τουρίστα που κινείται πέρα από την 

«πεπατημένη» και ανακαλύπτει ασυνήθιστες διαδρομές και δρομολόγια και τοπικές παραδόσεις. 

Οι εταίροι του έργου είναι : 

1. Εμπορικό Επιμελητήριο του Bari / Επικεφαλής εταίρος (LP / P1),  
2. InnovaPugliaSpA /ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των social 

media/  Έδρα: Valenzano, Ιταλία.(P2) 
3. ΕπιμελητήριοΚέρκυρας /CORFU CHAMBER OF COMMERCE (P3) 
4. ΙόνιοΠανεπηστήμιο / IonianUniversity(P4) 
 

Οι κλάδοι-τομείς στόχοι του έργου είναι: 

 Η διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην πύλη 

B2B. 

 Η ανάπτυξη μιας B2B ηλεκτρονικής διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τη 

συνολική προσφορά μη ξενοδοχειακών τουριστικώνυπηρεσιών. 

 Η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας πληροφοριών για τους τουρίστες, για τις 

διασυνοριακές μετακινήσεις και τοπικών μεταφορών, με έμφαση στην πρόσβαση στα κεντρικά 

πολιτιστικά και φυσικά αξιοθέατα. 

 Η δημιουργία ενός συστήματος για την παρακολούθηση και χρηματοδότηση της ηλεκτρονικής 

ανταλλαγής. 

Στην παρούσα προβλέπονται μια σειρά δράσεων που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του έργου. 

Αυτές περιλαμβάνουν τον αμοιβαίο συντονισμό και τη διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων των 

εταίρων, μέσω μιας σειράς συναντήσεων και τη χρήση ενός intranet που θα εξασφαλίσει την 

αδιάλυπτη επικοινωνία (WP1). Στη συνέχεια, θα επιδιωχθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω της  

διοργάνωσης δύο συνεντεύξεων Τύπου που θα προηγηθούν δύο διεθνών εκδηλώσεων, όπου θα 

παρουσιαστούν τα αναμενώμενα αποτελέσματα και προϊόντα του παρόντος έργου. Η 

ευαισθητοποίηση του κοινού θα ενισχυθεί με την ευρεία διανομή πακέτων επικοινωνιακών 

εργαλείων όπως έντυπα και φυλλάδια (WP2).  
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Μετά από αυτή την πρώτη εκδήλωση της διεθνούς παρουσίασης του έργου, και σύμφωνα με τη 

δέσμη εργασιών(WP3),θα ακολουθήσει η δημιουργία της B2B ηλεκτρονικής διασυνοριακής 

ανταλλαγής μη ξενοδοχειακού τουρισμού. Για το λόγο αυτό, θα λάβει χώρα η δημιουργία καταλόγου 

των επιχειρήσεων (τουριστικών, πολιτιστικών, φυσικών και μεταφορικών υπηρεσιών).  

 

Οι επιχειρήσεις αυτές στη συνέχεια θα επιλεγούν και βαθμολογηθούν σύμφωνα με τον Χάρτη των 

υπηρεσιών, και θα αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία/εκκίνηση ενός τοπικού και 

διασυνοριακού δικτύου για την έναρξη συγκεντρωτικής προσφοράς για το μη-ξενοδοχειακό 

τουρισμό, η οποία θα προωθηθεί μέσω της ηλεκτρονικήςανταλλαγής.  

 

Στο πλαίσιο της προσφοράς και της δημιουργίας αυτών των δικτύων, θα πραγματοποιηθούν τοπικά 

εργαστήρια κατάρτισης για τις επιχειρήσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Απουλία. 

 

Έχοντας ολοκληρώσει τη φάση της δημιουργίας της ηλεκτρονικής ανταλλαγής και έχοντας εισάγει 

την σύνολική προσφορά των αντίστοιχων επιχειρήσεων που έχουν επιλεγεί, ταξινομηθεί και 

εκπαιδευτεί, θα προχωρήσειη υλοποίηση δύο διαδραστικών εργαλείων με στόχο τη βελτίωση της 

πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με τις μεταφορές, τα πολιτιστικά δρώμενα και τα 

φυσικά αξιοθέατα (WP4).  

 

To πρώτο διαδραστικό εργαλείο είναι μια πλατφόρμα πολυμέσων που παρέχει πληροφορίες για τις 

τοπικές και διασυνοριακές υπηρεσίες μεταφορών και διατροπικών συνδέσεων, ενώ το δεύτερο είναι 

ένας διαδραστικός οδηγός που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται σε 

πολιτιστικά και φυσικά αξιοθέατα.  

 

Πληροφορίες οι οποίες αφορούν στους δύο αυτούς κλάδους,θα τυγχάνουν επεξεργασίας και θα 

αξιολογούνται, προτού εισαχθούν στα  δύο προαναφερόμενα διαδραστικά εργαλεία.  

 

Το τελικό στάδιο (WP5) αφοράστο σχεδιασμό μιας στρατηγικής διατήρησης της συνολικής 

προσφοράς που θα έχει δημιουργηθεί, καθώς και του δικτύου των επιχειρήσεων επί των οποίων 

βασίζεται. Η ίδια στρατηγική θα χρησιμοποιηθεί για τη διεύρυνση του δικτύου μετά την ολοκλήρωση 

του έργου και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αυτό το 

στρατηγικό σχέδιο θα περιλαμβάνει και οικονομικό-χρηματοδοτικό σχέδιο που θα διασφαλίσει τη 

χρονική συνέχεια της ηλεκτρονικής ανταλλαγής.  

Γ. Περιγραφή του προς προμήθεια εξοπλισμού 

Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια υλικού εξοπλισμού για τη δημιουργία  υποδομής 
πληροφορικής για το έργο CETA, σύμφωνα με τους πίνακες συμμόρφωσης της παρούσης. 

• Όλα τα προσφερόμενα είδη απαιτείται να είναι καινούργια και σε άριστη κατάσταση. 

• Όλα τα προσφερόμενα είδη να συνοδεύονται από σχετικά prospectus και να υπάρχει 

δήλωση, εκ μέρους του προμηθευτή, ότι θα υπάρξει πλήρης τεχνική υποστήριξη για 

οποιοδήποτε, σχετικό με τον εξοπλισμό, πρόβλημα παρουσιασθεί. 

• Ο προμηθευτής θα εγκαταστήσει και θα επιδείξει όλο τον προσφερόμενο εξοπλισμό. 

• Ο  προμηθευτής  θα  περιγράψει  την  παρεχόμενη  εγγύηση  καλής  λειτουργίας,  την 
ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση (after sales support) και την εξασφάλιση 
ύπαρξης ανταλλακτικών. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CETA 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΟΥ 

 Είδος Ποσότητα  Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

1.  ΗΧΕΙΑ 8 

 
Ηχείο 2 δρόμων, 70W RMS, 8Ω – 100V με 8" woofer και tweeter 1 ίντσας. Απόκριση 

συχνότητας 50Hz-20KHz (-10dΒ) 

2.  ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 
 

Τελικός ενισχυτής, ισχύς 2x100W@ 100V με ενσωματωμένο DSP 

3.  
ΚΟΝΣΟΛΑ 

ΜΙΞΗΣ 
1 

 

Κονσόλα μίξης 16 καναλιών με είσοδους 10 Mic / 16 Line (8 mono + 4 stereo) 

4.  
ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 
ΗΧΕΙΩΝ 

1 

 
Ψηφιακός  επεξεργαστής  ηχείων  48/96  kΗz  με  4  IN/  8  OUTαναλογικές &amp; 

ψηφιακές AES-EBU, balanced XLR in-out, LED metersσε κάθε in-out, μίξη εισόδων-εξόδων, 
EQ 31 band graphic &amp; 9 bandparametric σε κάθε είσοδο, 6 band παραμετρικό σε 

κάθε έξοδο, RTA,notch filters, delay, filter (crossover), compressor, limiter+peak stopplus, 
αντιμικροφωνικό, ethernet,  έλεγχος και προγρ/μός και μέσωpc, cobranet I/O optional. 

5.  Η/Υ 1 
 LAPTOP τουλάχιστον I5 η ισοδύναμο με  6ΜΒ RAM  με άριστη ικανότητα επικοινωνίας και 

ελέγχου του συστήματος 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ 
 Είδος Ποσότητα  Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

1.  
ΟΘΟΝΗ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ  
1 

 
Ηλεκτρική οθόνη προβολής, διαστάσεις επιφάνειας προβολής 340x213, τύπος πανιού 

HOME VISION 

2.  PROJECTOR 1 

 
Projector LCD , ανάλυση WUXGA (1920x1200), φωτεινότητα 5000 ANSI lumens, Βάση 

οροφής προβολικού 

3.  

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ 
ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΔΕΚΤΗΣ 
ΣΗΜΑΤΟΣ 

1 

 

Μεταφορά (εκπομπός) σήματος HDMI μέσω ενός καλωδίου UTP από το προεδρείο ως και 
το προβολικό και Δέκτης σήματος εικόνας για το προβολικό 

4.  Η/Υ 1 
 LAPTOP τουλάχιστον I5 η ισοδύναμο με  6ΜΒ RAM  με άριστη ικανότητα επικοινωνίας και 

ελέγχου του συστήματος 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 Είδος Ποσότητα  Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

1.  
ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
1 

 
Κεντρική μονάδα ψηφιακού μικροφωνικού συστήματος με ενσωματωμένο σύστημα 

ηχογράφησης και αντιμικροφωνισμού 

2.  
ΜΟΚΡΟΦΩΝΟ 

ΣΥΝΕΔΡΟΥ 
3 

 

Επιτραπέζιο μικρόφωνο συνέδρου 

3.  
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 

ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
1 

 

Επιτραπέζιο μικρόφωνο προέδρου 

4.  
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 

ΠΕΤΟΥ 
1 

 

Ασύρματο Μικρόφωνο Πέτου 

5.  
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ 

ΧΕΙΡΟΣ 
1 

 

Ασύρματο Μικρόφωνο Χειρός, Γερανός Μικρόφωνου 

6.  Η/Υ 1 
 LAPTOP τουλάχιστον I5 η ισοδύναμο με  6ΜΒ RAM  με άριστη ικανότητα επικοινωνίας και 

ελέγχου του συστήματος 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 
 Είδος Ποσότητα  Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

 
Εργασίες εγκατάστασης, συνδέσεις, ρυθμίσεις εξοπλισμού 

2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 
Εκπαίδευση προσωπικού 

3 ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ 

 

 
USP, Καλωδιώσεις, μικροϋλικά συνδέσεων 
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4 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

 
Τουλάχιστον ενός χρόνου 

 

 

O παρακάτω πίνακας θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους υποήφιους προμηθευτές επί ποινή 
αποκλεισμού. Έχουν υποχρέωση να απαντήσουν ότι τα προϊόντα συμμορφούνται στις προδιαγραφές 
και να αναφέρουν που γίνεται η αναφορά (π.χ. prospectus προϊόντος εκτυπωτή, κλπ)    

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

α/α Είδος Ποσότητα 
Τεχνικά 

Χαρακτηριστι
κά 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩ
ΣΗΣ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η ΑΝΑΦΟΡΑ 

1.  ΗΧΕΙΑ 8 ΩΣ ΑΝΩ ΝΑΙ   

2.  ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 ΩΣ ΑΝΩ 
ΝΑΙ 

  

3.  ΚΟΝΣΟΛΑ ΜΙΞΗΣ 1 ΩΣ ΑΝΩ 
ΝΑΙ 

  

4.  
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 

ΗΧΕΙΩΝ 
1 ΩΣ ΑΝΩ ΝΑΙ   

5.  ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  1 ΩΣ ΑΝΩ 
ΝΑΙ 

  

6.  PROJECTOR 1 ΩΣ ΑΝΩ 
ΝΑΙ 

  

7.  
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΔΕΚΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 
1 

ΩΣ ΑΝΩ 
ΝΑΙ 

  

8.  ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 1 ΩΣ ΑΝΩ 
ΝΑΙ 

 
 

9.  ΜΟΚΡΟΦΩΝΟ ΣΥΝΕΔΡΟΥ 3 ΩΣ ΑΝΩ 
ΝΑΙ 

 
 

10.  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 1 ΩΣ ΑΝΩ 
ΝΑΙ 

 
 

11.  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΠΕΤΟΥ 1 ΩΣ ΑΝΩ 
ΝΑΙ 

 
 

12.  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΧΕΙΡΟΣ 1 ΩΣ ΑΝΩ 
ΝΑΙ 

 
 

13.  Η/Υ 3 ΩΣ ΑΝΩ 
ΝΑΙ 

 
 

14.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΩΣ ΑΝΩ 
ΝΑΙ 

 
 

15.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΩΣ ΑΝΩ 
ΝΑΙ 

 
 

16.  ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ 1 ΩΣ ΑΝΩ 
ΝΑΙ 

 
 

17.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1 ΩΣ ΑΝΩ 
ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Ο Φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνει τη συμπλήρωση του κάτωθι πίνακα: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΓΕΡΟΝΤΟΣ (επωνυμία) 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤ

ΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ 

ΤΕΜΆΧΙΟ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

ΦΠΑ (€) 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 

(€) 

1.  ΗΧΕΙΑ 
        

2.  ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 
     

3.  ΚΟΝΣΟΛΑ ΜΙΞΗΣ 
     

4.  ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΗΧΕΙΩΝ 
     

5.  ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  
     

6.  PROJECTOR 
     

7.  
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΔΕΚΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 

     

8.  ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
     

9.  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΣΥΝΕΔΡΟΥ 
     

10.  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
     

11.  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΠΕΤΟΥ 
     

12.  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΧΕΙΡΟΣ 
     

13.  Η/Υ 
     

14.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
     

15.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
     

16.  ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ 
     

17.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
     

ΣΥΝΟΛΟ    

 

Επιπλέον, η οικονομική προσφορά του Αναδόχου θα περιλαμβάνει τη συνολική συνολική οικονομική 

προσφορά για την εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ, 

χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. Η Οικονομική Προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του 

προσφέροντα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ : ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΠΡΟΣ:  

Επιμελητήριο Κέρκυρας 

Αριστοτέλους 2, ΤΚ 49100, Κέρκυρα 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ. 

 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της 

........................ για ποσό ευρώ. ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την 

καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης μεταξύ της  ................... και της ................. 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος  της διαιρέσεως 

και διζήσεως από το δικαίωμα  προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του 

πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης 

των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα 

δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη  κρίση σας την οποία θα μας 

γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο 

ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι  αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή 

υποχρέωση να σας καταβάλουμε,  χωρίς  οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος  του 

ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την 

ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 

συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη 

ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …. 

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί 

στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει 

καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 

  



ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ)  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΜΕ ΤΟ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ CETA» 

Επιμελητήριο Κέρκυρας   Σελίδα    18   από   20 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

«………………………………………………………………………………..» 

 

Συμβατικό Τίμημα: 

Α) χωρίς Φ.Π.Α.: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ χιλιάδες Ευρώ (ΧΧΧ.ΧΧΧ,00 €) 

Β) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%: ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ χιλιάδες Ευρώ (ΧΧΧ.ΧΧΧ,00 €) 

 

 

 

<ΜΗΝΑΣ> 2015 

ΣΧΕΔΙΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 

«……………………………………………………….» 

Στην_________σήμερα την ………………………………….., ημέρα ………………………………….., μεταξύ 

αφενός του __________________________________________________, που εδρεύει στην 

_________, οδός _________________, Τ.Κ. __________, εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. 

..................., ………………………………….. και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η 

Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου της ………………………………….., που εδρεύει στην 

…………………………………..και εκπροσωπείται νομιμα από τον ………………………………….., βάσει [στοιχεία 

εγγράφου εξουσιοδότησης για την υπογραφή] και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση 

ως «ο Ανάδοχος», συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

Σε συνέχεια του μειοδοτικού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με 

την ………………………………….. απόφαση Διακήρυξης («η Διακήρυξη») κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με 

την ………………………………….. απόφαση κατακύρωσης («η Κατακύρωση»), η οποία κοινοποιήθηκε σε 

αυτόν με την [στοιχεία απόφασης / κοινοποίησης της κατακύρωσης], η εκτέλεση του έργου 

«…………………………………..», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Με την παρούσα σύμβαση, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση, ρύθμιση 
εξοπλισμού και τις υπηρεσίες εκπαίδευσης και συντήρησης του εξοπλισμού στο πλαίσιο  έργου με το 
ακρωνύμιο CETA βάσει των τεχνικών προδιαγραφών του έργου όπως αυτές δημοσιεύτηκαν καθώς 
και βάσει της τεχνικής προσφοράς του αναδόχου οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστό τμήμα της 
παρούσας σύμβασης.   

Διοικητική εντολή: οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την 
Ομάδα διοίκησης έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. 

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης είναι X μήνες από την υπογραφή της δηλαδή έως XX/XX/2015. 
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Ο προμηθευτής θα παραδώσει και εκγαταστήσει τα προς προμήθεια στην έδρα της Αναθέτουσας 
Αρχής, στους χώρους που θα υποδειχθούν. Τα έξοδα μεταφοράς όπως και όλα τα  έξοδα που 
αφορούν στην εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, βαρύνουν τον προμηθευτή.  

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Α. Η παρακολούθηση και παραλαβή της παρεχόμενης υπηρεσίας θα γίνει από τριμελή Επιτροπή που 
θα ορισθεί με απόφασή της Δ.Ε. του Επιμελητηρίου. Η παρακολούθηση δεν απαλλάσσει τον 
Ανάδοχο της ευθύνης για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την 
παραλαβή του έργου και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναμορφώσει σύμφωνα με τα άρθρα 
1 & 2 της παρούσας σύμβασης, έστω και εάν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την εξέλιξη της 
παρεχόμενης υπηρεσίας. 

Β. Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασής από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Γ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής με 
σκοπό τη διευκόλυνση του έργου της και εν γένει με το προσωπικό και τους συνεργάτες της 
Αναθέτουσας Αρχής 

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΜΟΙΒΗ 

Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου είναι ΧΧΧΧΧΧ Στο ανωτέρω ποσό της 
συνολικής αμοιβής περιλαμβάνονται: 

• Η αμοιβή του Αναδόχου και των συνεργατών του, καθώς και ασφαλιστικές εισφορές και 
πάσης φύσεως φορολογικές και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή 
οποιουδήποτε τρίτου. 

• Οι πληρωμές στο πλαίσιο της  Σύμβασης  πραγματοποιούνται  κατόπιν  έκδοσης  
σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή 
εκτέλεση κάθε ενέργειας και οι πραγματοποιηθείσες  δαπάνες  για την  υλοποίησή  της.  
Του  πρωτοκόλλου  θα  ακολουθεί σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την 
οποία θα εγκρίνεται η πληρωμή του τμήματος του έργου που πιστοποιήθηκε. 

• Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 
Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

• Για όλες τις πληρωμές ο Ανάδοχος θα εκδίδει τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά και  
θα υποβάλει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

• Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών.  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν:  

α) Ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ.2 φόρος εισοδήματος, όπως ισχύει, ο οποίος 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ.  

β) H προβλεπόμενη κράτηση στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 για 
την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και το 
αναλογούν χαρτόσημο, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

5.1. Η εξόφληση θα γίνει με καταβολή του  100%  της  συμβατικής  αξίας,  μετά  την  οριστική  

ποιοτική  και  ποσοτική παραλαβή του εξοπλισμού. 

5.2. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά και κάθε κράτηση 
υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει το Επιμελητήριο 
Κέρκυρας. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ 
μέρους του προσκόμισης των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, 
αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) κσι την εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών 
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δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 
Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ 

Σε  περίπτωση  μη  ανταπόκρισης  του  Αναδόχου  στο  καθορισμένο  χρονοδιάγραμμα,  θα 
καταβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή, και συγκεκριμένα στον αντίστοιχο λογαριασμό του 
Επιμελητηρίου Κέρκυρας ημερησίως ποινική ρήτρα 60€ (εξήντα ευρώ) και για χρονικό διάστημα 
δεκαπέντε (15) ημερών. Αμφότερα τα μέρη δηλώνουν ότι η συμφωνηθείσα ποινική ρήτρα είναι 
εύλογος και ως εκ τούτου παραιτούνται της αξιώσεως για μείωση ως δυσαναλόγου. Μετά το πέρας 
του χρονικού αυτού διαστήματος ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, η εγγυητική επιστολή  καλής 
εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και επί πλέον υποχρεούται να αποκαταστήσει 
κάθε θετική ζημία αυτού. 

Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, της οποίας συμφωνείται 
μεταξύ των μερών ότι όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει 
τον Ανάδοχο έκπτωτο και να απαιτήσει από αυτόν την αποκατάσταση κάθε ζημίας της. 

ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την εκτέλεση της 
αναφερομένης στο άρθρο 1 υπηρεσίας  

ΑΡΘΡΟ 8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει εγγράφως μόνον εφόσον 
συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου. 

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που απορρέουν από αυτή  
τη  σύμβαση  σε  οποιοδήποτε  Φυσικό  ή  Νομικό  Πρόσωπο,  χωρίς  την  προηγούμενη σύμφωνη 
γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής που παρέχεται μόνον εγγράφως. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, αρμόδια ορίζονται 
τα Δικαστήρια της Κέρκυρας. 

Η  παρούσα  σύμβαση  υπογράφεται  σε  τέσσερα  (4)  πρωτότυπα  και  έλαβε  το  κάθε 
συμβαλλόμενο μέρος από δύο. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 


