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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

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

« Introducing innovation in traditional agro-food products to increase the SMEs competitiveness 
» με το ακρωνύμιο “INTRA” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα GREECE - ITALY 2007-13 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ημερομηνία  δημοσίευσης 

ΝΑΙ Χαμηλότερη Τιμή 20-05-2015 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -    ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία 
Ημ. Μην. Έτος 

Ημέρα 
εβδομάδας 

Ώρα   
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2 ΚΕΡΚΥΡΑ 49100 04-06-2015 Πέμπτη 11:00 π.μ. 

 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 
29.268,29 € Ευρώ πλέον  ΦΠΑ 6.731,71 € 

(36.000,00€ 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 
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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’’ 

 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   
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΥΜΕ 

πρόχειρο διαγωνισμό σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο «Προμήθεια υλικού 

εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου με το ακρωνύμιο “INTRA”», προϋπολογισμού είκοσι εννέα χιλιάδων 

διακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (29.268,29€) πλέον ΦΠΑ έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα 

ενός ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτώ 6.731,71 € ήτοι συνολικά τριάντα έξι χιλιάδων ευρω 36.000,00€ Ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά», που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013 και 

συγχρηματοδοτείται από το  ETCP  “GREECE-ITALY 2007-2013” και από Εθνικούς Πόρους σύμφωνα  με όσα 

αναφέρονται στα  Παραρτήματα της παρούσας. 

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

αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, οδός 

Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα. 

Κριτήριο αξιολόγησης: Η χαμηλότερη τιμή. 

Κωδικοποίηση κατά CPV: 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, 30237270-2 

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

προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr) και στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. 

• 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. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μειοδότη για το έργο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ INTRA”. 

1.3. Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια υλικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου με το ακρωνύμιο INTRA 

ο οποίος παρουσιάζεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

1.4. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του εξοπλισμού. 

1.5. Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  του  διαγωνισμού  ανέρχεται  στο  ποσό  των  29.268,29 € Ευρώ πλέον ΦΠΑ  

6.731,71 €, ήτοι συνολικά 36.000,00 € Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Στον προϋπολογισμό του έργου 

συμπεριλαμβάνεται τεχνική υποστήριξη, εγκατάσταση, και θέση σε πλήρη λειτουργία του εξοπλισμού. 

1.8. Οι προσφορές των διαγωνιζομένων επί ποινή αποκλεισμού, δεν μπορούν να υπερβούν το ως άνω ποσό του 

προϋπολογισμού και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του εξοπλισμού. 

1.9. Η διενέργεια του διαγωνισμού είναι την Πέμπτη  04/06/2015 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του 

Επιμελητηρίου Κέρκυρας, Αριστοτέλους 2, ΤΚ 49100, Κέρκυρα, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ), 

που θα συγκροτηθεί με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής. 

2.0. Αρμόδια για την παραλαβή προσφορών και για παροχή διευκρινίσεων είναι η κα. Σπυριδούλα Κουλούρη, τηλ. 

+30-26610-39813, fax.+30-26610-40088, email:corfucci@otenet.gr 

2.1. Η παρούσα διακήρυξη είναι διαθέσιμη και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.corfucci.gr, καθώς και στο 

δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

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

Αρχής, και η παραλαβή τους γίνεται αυτοπροσώπως, από εκπρόσωπο  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 επίσης να "κατεβάσουν" ηλεκτρονικά το τεύχος 

προκήρυξης από τον δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής (www.corfucci.gr ). Η Αναθέτουσα Αρχή θα καταβάλλει 

κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις 

ηλεκτρονικές της σελίδες. 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : 

α)  φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

β)  ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά 

γ)  συνεταιρισμοί 

δ)  κοινοπραξίες προμηθευτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 2513/1997, και 
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη 
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Στην περίπτωση Ένωσης προσώπων ή Κοινοπραξίας ισχύουν τα ακόλουθα: 

 Με την υποβολή της Προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι 
της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης - ανάθεσης της Σύμβασης στην Ένωση, η ευθύνη 
αυτή εξακολουθεί, μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 

 Οι Ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν 
Προσφορά. Υποχρεούνται, όμως, να το πράξουν, σε περίπτωση ανάδειξής τους ως Αναδόχου, πριν από 
την υπογραφή της Σύμβασης, εάν και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

 Τα μέλη της Ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, αρκεί να πληρούν 
αθροιστικά τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές με 
την ιδιότητα του Υποψηφίου Αναδόχου, Μέλους υποψήφιας ένωσης/κοινοπραξίας, Υπεργολάβου, ή Μέλους της 
Ομάδας έργου Υποψηφίου. Η συμμετοχή φυσικών ή νομικών προσώπων σε περισσότερες από μία προσφορές 
σύμφωνα με τα παραπάνω, συνεπάγεται τον αποκλεισμό όλων των προσφορών των υποψηφίων, για τους οποίους 
διαπιστώνεται τέτοια συμμετοχή. 

Ο όρος "Ανάδοχος" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα παραπάνω σημεία (α) (β) (γ) και (δ) κατηγορίες. 

3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1. Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, και συγκεκριμένα  στην έδρα του 

Επιμελητηρίου Κέρκυρας, Αριστοτέλους 2, ΤΚ 49100, Κέρκυρα. με τους παρακάτω τρόπους : 

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

ενάρξεως του διαγωνισμού.  

β) Με αποστολή 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. 

3.3. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας 

του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των 90 ημερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η 

ισχύς των προσφορών δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, κατ’ ανώτατο όριο για 

χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. 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, 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. 

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

ως απαράδεκτες. 

3.5. 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: 

 έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 

 κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια 

3.6. Οι προσφορές πρέπει: 

Α) Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην 

προσφορά και μπορούν να υποβληθούν στην Αγγλική γλώσσα. 



ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

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

Επιμελητήριο Κέρκυρας   Σελίδα    7   από   23 

Β) Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κλπ, θα πρέπει να μονογράφεται από τον διαγωνιζόμενο, η 

δε ΕΔ, κατά τον έλεγχο, τις μονογράφει και επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. 

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

Επιτροπής. 

Γ) Προσφορά για μέρος του φυσικού αντικειμένου, που ορίζει η Προκήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Δ) Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) ψηφιακό αντίγραφο που θα τεθούν στον 

ίδιο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς. Ειδικά ο φάκελος δικαιολογητικών πρέπει να υποβληθεί μόνο σε ένα (1) 

έντυπο πρωτότυπο. 

3.7. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο. Ο φάκελος της προσφοράς και οι επιμέρους φάκελοι 

πρέπει απαραίτητα να φέρουν την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφουν ευκρινώς τις 

ενδείξεις: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΜΕ ΤΟ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “INTRA”» 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 04-06-2015 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: [ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΤΗΛ-ΦΑΞ] 

 

3.8. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

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

i) Υπεύθυνη Δήλωση (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ), του κατά περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου του 

υποβάλλοντος την προσφορά, στην οποία: 

1) αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 

2) αναφέρεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς: 

• ο υποψήφιος ανάδοχος είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις 

του. 

• σε περίπτωση φυσικού προσώπου, το φυσικό πρόσωπο και για νομικά πρόσωπα ο/οι νόμιμος/οι 

εκπρόσωπος/οι του νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 

ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία). Ειδικότερα, για τις ανώνυμες εταιρίες η σχετική 

δήλωση αφορά στον πρόεδρο και στο διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας, ενώ για τα λοιπών 

τύπων νομικά πρόσωπα αφορά στον/ους διαχειριστές ή τον/ους νομίμους εκπροσώπους τους. 

• ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική 

διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί 

εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία. Επίσης, δεν τελεί υπό καθεστώς 

επιτήρησης και δεν υπόκειται σε τυχόν άλλους νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 

• δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που αφορά την 

επαγγελματική του διαγωγή και τα αδικήματα που αναφέρονται στην περίπτωση (1) του εδ. α’ 

της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07. 

• δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) των εδ. α και γ της παρ. 2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις. 



ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

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

Επιμελητήριο Κέρκυρας   Σελίδα    8   από   23 

• δεν τελεί σε αποκλεισμό βάσει αμετάκλητης απόφασης του Υπουργείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

• είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο ή απαλλάσσεται νόμιμα της εγγραφής του σε αυτό. 

3) αναφέρεται ότι ο υποβάλλων αναλαμβάνει την υποχρέωση κατά το στάδιο της κατακύρωσης εφόσον επιλεγεί 

για την έγκαιρη εντός δέκα (10) ημερών προσήκουσα προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, 5% της 

αξίας της προσφοράς του, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος 

Γ΄ της παρούσης και των προβλεπομένων από τον νόμο δικαιολογητικών, από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα 

αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση, και επιπλέον ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως 

όλους τους όρους της διακήρυξης και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του, σχετικό με 

οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού. 

Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση αυτή φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων δεκαπέντε ημερολογιακών 

ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών  και στην οποία δεν απαιτείται βεβαίωση 

του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ  για τους μεν ημεδαπούς είναι Υπεύθυνη 

Δήλωση σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του 

φυσικού προσώπου για τους δε αλλοδαπούς, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, το οποίο θα συνοδεύεται από 

επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του ΚΠολΔ και του Κώδικα περί 

Δικηγόρων. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου, η οποία 

γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της 

χώρας εγκατάστασης. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, δύναται να αντικατασταθεί αυτή από 

Υπεύθυνη Δήλωση. 

ii)  Εγγυητική  Επιστολή  συμμετοχής  σύμφωνα  με  το  υπόδειγμα  1  του  Παραρτήματος  Γ΄  της παρούσης η οποία 

ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

β). 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»  

γ). 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». 

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

διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Προκήρυξης ή της προσφοράς.  

3.10. Η οικονομική προσφορά καλύπτει το σύνολο των προσφερομένων ειδών και υπηρεσιών ενώ πρέπει να 

αναφέρει την αξία ανά είδος και το αναλογούν ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα υπό προμήθεια 

είδη. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός μπορεί να διορθώνεται από την ΕΔ. Η προσφερόμενη 

τιμή δίνεται σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται τυχόν κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου, με τρόπο που 

προβλέπεται στη διακήρυξη. Οι τιμές προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική 

παραλαβή του έργου. 

3.11. 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. 

3.12. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής των υπό προμήθεια ειδών, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες 

3.13. Η ένωση / κοινοπραξία προσώπων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 

όλα τα μέλη της, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά 
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απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης / 

κοινοπραξίας. 

3.14. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο Επιμελητήριο Κέρκυρας με οποιοδήποτε τρόπο 

εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  

3.15. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 90 ημέρες. Η έναρξη προθεσμίας αρχίζει από 

την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου 

από την παρούσα διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον 

ζητηθεί από το Επιμελητήριο Κέρκυρας, το αργότερο μία εβδομάδα πριν τη λήξη της. 

3.16. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

3.17. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης. 

4. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

4.1. Η αποσφράφιση γίνεται δημόσια την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού εκτός αν υπάρξει άλλη 
απόφαση της ΕΔ που θα κοινοποιηθεί. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 

β) Αποσφραγίζονται, μονογράφονται τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και η Τεχνική Προσφορά κατά φύλλο από όλα 
τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης. Γίνεται έλεγχος των δικαιολογητικών Συμμετοχής και των 
Τεχνικών Προσφορών. 

γ) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και της τεχνικής προσφοράς. Η οικονομική προσφορά μονογράφεται κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής 
Διενέργειας / Αξιολόγησης. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες  προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλά 
επιστρέφονται. 

4.2. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει  με κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Η αξιολόγηση 
περιλαμβάνει την κατάταξη των αποδεκτών, από τεχνική άποψη και δικαιολογητικών, προσφορών με βάση την 
συνολική τους τιμή. Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιµή οποίος καλείται να προσκομίσει 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

5.1. Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, 

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. 

5.2. Ο Μειοδότης, είναι υποχρεωμένος μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που θα λάβει τη σχετική έγγραφη 

ειδοποίηση, να προσκομίσει στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής τα προβλεπόμενα από τον νόμο δικαιολογητικά, 

από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 3.8.α.i.ως εξής: 

1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση και επίσης 

δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 

ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.  

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση 
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του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) 

και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το 

ειδικό επάγγελμά του, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθεί να παραμένει 

εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

5. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία της ως άνω 

ανακοίνωσης ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους για 

τον/ους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του νομικού προσώπου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (υπεξαίρεση, απάτη, 

εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία. Ειδικότερα, για τις ανώνυμες εταιρίες τα 

σχετικά έγγραφα αφορούν στον πρόεδρο και στο διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας, ενώ για τα λοιπών τύπων 

νομικά πρόσωπα αφορούν στον/ους διαχειριστές ή τον/ους νομίμους εκπροσώπους τους. 

5.3. Ο Μειοδότης, ο οποίος προσκόμισε τα ανωτέρω δικαιολογητικά, είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την 

υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 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. 

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

στους όρους της παρούσας .  

5.5. Σε περίπτωση μη επιθυμίας ή αδυναμίας του επιλεγέντος Μειοδότη να συνάψει σύμβαση τότε καλείται ο 

πρώτος επιλαχών. 

5.6.  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. 

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

ελληνική γλώσσα. 

6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 
του Π.Δ. 118/07. Επί των ενστάσεων αποφασίζει το αρμόδιο όργανο. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 
προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 6 Π.Δ. 118/07. 

7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

7.1. Η περίοδος υλοποίησης του έργου ξεκινά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ολοκληρώνεται εντός 

έξι μηνών από την υπογραφή της και μέχρι τις 30/9/2015 και για κάθε παράταση του έργου INTRA. Η παράδοση 

του εξοπλισμού  θα  γίνει εντός  είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από  την υπογραφή της σύμβασης. 

7.2 Ο χρόνος παράδοσης του έργου μπορεί να παραταθεί κατόπιν σχετικού αιτιολογημένου αιτήματος του 

Αναδόχου, που θα υποβληθεί υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου και για το οποίο θα εκδοθεί 

απόφαση από το αρμόδιο όργανο. Σημειώνεται ότι παράταση δε θα μπορεί να δοθεί εφόσον δεν επιτρέπει κάτι 

τέτοιο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου INTRA. 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  Κανονισμό  Προμηθειών  του  Δημοσίου  (Π.Δ. 118/2007) κυρώσεις. 
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7.3 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 Αρχή 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. 

7.4. Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής που θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή εντός 

του προβλεπόμενου στην παρούσα Πρόσκληση και στη συναφθείσα σύμβαση χρόνου.  

7.5. Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται μετά την παραλαβή των παραδοτέων του έργου, με την προσκόμιση όλων 

των νόμιμων απαιτούμενων δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι κατά την πληρωμή του αναδόχου θα 

πραγματοποιούνται οι νόμιμες κρατήσεις. Η εξόφληση θα γίνει με καταβολή  του  100%  της  συμβατικής  αξίας,  

μετά  την  οριστική  ποιοτική  και  ποσοτική παραλαβή του εξοπλισμού. 

7.6. Ο Ανάδοχος  

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. 

8. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  

Η παρούσα διακήρυξη είναι διαθέσιμη και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.corfucci.gr, καθώς και στο δικτυακό 

τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

A.1 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 που ανέρχονται σε περίπου 18.000, 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. 

A.2 Συνοπτική Περιγραφή έργου INTRA 

Το έργο με το ακρωνύμιο INTRA: «Εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγή παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων 
διατροφής για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ» έχει αναπτυχθεί βασιζόμενο σε ιδέα του MAIB 
(Mediterranean Agronomic Institute of Bari) για την καινοτομία των τυπικών/παραδοσιακών προϊόντων, 
προκειμένου να εκμεταλλευτεί και να βελτιώσει την πολύτιμη εμπειρία της Απουλίας στα παραδοσιακά προϊόντα, 
η οποία και οδήγησε στη δημιουργία ενός συλλογικού σήματος κοινότητας που ονομάζεται "προϊόντα της 
Απουλίας ». 

Η παραπάνω ιδέα στηρίζεται στην πεποίθηση ότι η βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών είναι δυνατή μόνο 
μέσω της αύξησης της κερδοφορίας των παραδοσιακών και τοπικών παραγωγών στην παγκόσμια αγορά, 
ευνοώντας έτσι την παραμονή των ΜΜΕ στην επικράτειά τους καθώς και τη διαφύλαξη της γεωργικής κουλτούρας 
και της παραγωγής με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, το πρόγραμμα Interreg GR-IT είναι το πλέον κατάλληλο, λόγω των εδαφικών 
αναλογιών που αφορούν στην οικονομική σημασία της γεωργίας, στην τεράστια κληρονομιά των τυπικών και 
παραδοσιακών προϊόντων και στην επικράτηση των ΜΜΕ. 

Ο επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Mediterranean Agronomic Institute of Bari, ενώ οι εταίροι του έργου 

προέρχονται από 2 χώρες της περιοχής της Αδριατικής Θάλασσας (Ελλάδα, Ιταλία,) και είναι συνολικά 6: 

1. Mediterranean Agronomic Institute of Bari 

2. Apulia Region Department of Agriculture 

3. Chamber of Commerce of Brindisi 

4. Chamber of Commerce of Corfu (Επιμελητήριο Κέρκυρας) 

5. Ionian University 

6. The Ionian islands Region 
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Α.3 Στόχοι 

Ο γενικός στόχος αυτού του έργου είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών για τη μεταφορά των τεχνικών και 

επιστημονικών καινοτομιών από τα ερευνητικά ιδρύματα στις επιχειρήσεις με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης 

παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων διατροφής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς. Το έργο περιλαμβάνει 

ως εκ τούτου 4 υπο-στόχους: 

Στόχος 1: Ενίσχυση των πολιτικών και των στρατηγικών για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων 

παραδοσιακών προϊόντων (ΠΕ3) 

Οι βασικές δραστηριότητες που προβλέπονται για την επίτευξη του στόχου 1 είναι: 

• Η ανάπτυξη και σύσταση ενός ρυθμιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη ενός Κοινοτικού συλλογικού 

σήματος της ΕΕ με εδαφική ένδειξη για τα παραδοσιακά και τοπικά προϊόντα 

• Η ενίσχυση του πολιτικού πλαισίου για την υποστήριξη της μεταφοράς της καινοτομίας. 

Στόχος 2: Προσδιορισμός των καινοτομιών στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ (ΠΕ4). Οι εμπλεκόμενες περιοχές έχουν ισχυρή δυναμική για καινοτομία η οποία και 

πρέπει να αξιοποιηθεί με τον εντοπισμό των πιο κατάλληλων μορφών της για προς εξυπηρέτηση των αναγκών των 

ΜΜΕ και την μετατροπή τους σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω της ορθής εφαρμογής τους τη γνώση και την 

ενθάρρυνση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της επιστημονικής έρευνας και των ΜΜΕ (ΠΕ 5). 

Ο στόχος είναι να παρασχεθούν τα πληροφοριακά εργαλεία (ICT tools) για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των δύο ακτών της Αδριατικής θάλασσας, καθώς και των σχέσεων μεταξύ των ερευνητικών ιδρυμάτων, των 

ΜΜΕ και των υπολοίπων ενδιαφερομένων μερών (αγρότες, επιχειρήσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες, κλπ) 

προκειμένου να καταστούν διαθέσιμες οι παραγόμενες καινοτομίες, να αναπτυχθούν συγκεκριμένες συνεργασίες 

και να τονωθεί η μεταφορά των πιο ενδιαφερουσών καινοτομιών. 

Στόχος 4: Ενίσχυση της προβολής και αξιοποίησης των καινοτόμων παραδοσιακών προϊόντων μέσω της 

δημιουργίας του ‘’Σπιτιού των γεύσεων’’ (ΠΕ 6). Η ανάγκη να καταστούν οι ΜΜΕ της Ελλάδας και της Απουλίας πιο 

ανταγωνιστικές, πηγάζει από την ευκαιρία παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις προς ενίσχυση και διάδοση 

των παραδοσιακών προϊόντων και καινοτομιών που αναπτύσσονται. 

Τα πληροφοριακά εργαλεία (ICT tools) και το ‘’σπίτι των Γεύσεων’’ (Home of Flavors) θα διασφαλίσουν μια συνεχή 

ροή πληροφοριών μεταξύ των ερευνητικών ιδρυμάτων και των ΜΜΕ.  

Α.4 Περιγραφή του προκηρυσσόμενου έργου 

Ο Πρόχειρος διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια υλικού εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού για τη 
δημιουργία  υποδομής πληροφορικής για το έργο INTRA, 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 

Εκθεσιακός χώρος ισογείου 
α/α Είδος Ποσότητα Διαστάσεις      

(m, μΧπΧυ) 
Υλικό 

κατασκευής 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

1.  
Τραπέζια 5 0,80Χ0,60Χ0,70 Μελαμίνη Αποσπόμενα μεταλλικά πόδια πάχος επιφάνειας μελαμίνης 25 

χιλ. με PVC 3 χιλ στα σόκορα καθαρό ύψος μεταλλικού ποδιού 
70 εκ. 

2.  
Καρέκλα Επισκέπτη - Συνεδρίου 
στοιβαζόμενη 

10 0,55×0,57×0,78 Βάση μαύρη 
με μαύρο 
ύφασμα 

Στιβαζόμενη με μεταλλικό σκελετό ηλεκτροστατικής βαφής με 
μεταλλική πλάτη και βάση καθίσματος από πολυπροπυλένιο. 

3.  
Ψυγείο με διαφανή θύρα 1 0,74X0,68X2,00  Όρθια βιτρίνα συντήρησης, χωρητικότητα 550 λίτρα, ικανότητα 

ψύξης -3 έως 1 βαθμούς κελσίου  

4.  

Οθόνη προβολής – τηλεόραση 
(SMART TV) 

2   LED TV 50", full HD 1920X1080, 400 Hz, Τεχνολογία 3D, Smart 
TV, Ασύρματη Δικτύωση, Λειτουργία PVR μέσω USB, συνδέσεις 
3xUSB 2.0 1xCI Slot Θύρα RJ- 45 (Ethernet) 

5.  Συρταριέρα Τροχήλατη  3 57Χ40Χ58 Μελαμίνη Συρταριέρα τροχήλατη τριών συρταριών με κλειδιά ασφαλείας.    

6.  

Φορητή βιντεοκάμερα με τρίποδο 1 - - Αισθητήρας εικόνας: 1/5.8" back-illuminated Exmor R CMOS, 
Φακός: G Lens, Οθόνη (viewfinder): 2.7" Clear Photo LCD Plus, 
230.000 pixels,Οπτικό ζουμ: 30x (Extended zoom 60x), Ψηφιακό 
ζουμ: 350x, Συμβατά μέσα εγγραφής: MS Micro, 
microSD/SDHC/SDXC, Μορφές εγγραφής βίντεο: MPEG4-
AVC/H.264 AVCHD, Μεγέθη εγγραφής βίντεο: 1920x1080/ 
1440x1080/ 1280x720, Σύστημα ήχου: Dolby Digital 2ch,Μορφή 
εγγραφής εικόνας: JPEG, Μέγιστο μέγεθος εγγραφής εικόνας: 
4032x2272 pixels (9.2 megapixels), Εστιακή απόσταση: 1.9 ~ 
57.0mm, Ταχύτητα κλείστρου: 1/6 - 1/10.000, Ισορροπία 
λευκού: Auto, Onepush, Outdoor, Indoor, Σταθεροποίηση 
εικόνας: Electrical SteadyShot με Active mode, Συνδεσιμότητα: 
1 x microHDMI, 1 x microUSB 2.0, 1 x AV, Wi-Fi 802.11 b/g/n, 
NFC, Battery: Επαναφορτιζόμενη NP-BX1. 

7.  

Φορητός Η/Υ 2 - - Οθόνη: 15.6’ HD True Life, με LED backlight (1366 x 768 pixel), 
Επεξεργαστής: Intel Core i5 (ή ισοδύναμο), Μνήμη: 6GB Ram, 
Σκληρός Δίσκος: 500GB, Windows 8 (ή ισοδύναμο), Microsoft 
Office 2013 

8.  

Φορητός Η/Υ (ελαφρύ) 1 - - Οθόνη: 14’ LED LCD (2560x1440), Επεξεργαστής: Intel Core i7 (ή 
ισοδύναμο), Μνήμη: 8GB Ram, Σκληρός Δίσκος: 240 GB SSD, 
Windows 8 (ή ισοδύναμο), Microsoft Office 2013, Βάρος <= 
1.5Kg, Συνδέσεις: Bluetooth, HDMI, USB 3.0, Wi-Fi, Display Port, 
Ethernet, Διάρκεια ζωής μπαταρίας>=9hr και τεχνολογία 
RapidCharge. 

9.  

Τηλεφωνική συσκευή 3 - - Ενσύρματη τηλεφωνική συσκευή με Αναγνώριση Κλήσης. 
Οθόνη (LCD) με ρολόϊ & ημερομηνία. Ανοικτή συνομιλία 
υψηλής ποιότητας. Λίστα με τις τελευταίες 30>= εισερχόμενες 
κλήσεις. 10 πλήκτρα μνημών ταχείας κλήσης. Επισκόπηση και 
επανάκληση των 10>= τελευταίων κληθέντων αριθμών. 
Λειτουργία μικροδιακοπής βρόχου (Flash με ρυθμιζόμενη 
επιλογή). Ρυθμιζόμενη ένταση ακουστικού. Ρυθμιζόμενη 
ένταση μεγαφώνου. Πλήκτρο αυτόματης επανάκλησης. 
Ρυθμιζόμενη ένταση κουδουνισμού. Οπτική έδειξη 
εισερχόμενης κλήσης και Μηνύματος στην αναμονή. 

10.  Κρεμαστό φωτιστικό 3 - -  

11.  

Η/Υ Tablet 1 - - Λειτουργικό Android 4.2 Jelly Bean ή αντίστοιχο, Επικοινωνία 
Micro USB ή αντίστοιχη, Wi-Fi, Τεχνολογία Bluetooth 4.0, USB 
v2.0 ή αντίστοιχη, ανάλυση κάμερας (MP) 5, GPS , Προαιρετικά 
Αποσπώμενη μνήμη (GB) έως 64 GB, Βάρος (gr) 320-250, Οθόνη 
(in) 8'' TFT, 1280 x 800, Τύπος Επεξεργαστή Dual Core 1.5GHz ή 
αντίστοιχων δυνατοτήτων, Ενσωματωμένη μνήμη (GB) 16. 

12.  
Πάγκος κοπής  1 1,00Χ0,60Χ0,80  Πάγκος κοπής παραδοσιακών προϊόντων διαστάσεων με 

πορτάκια στο κάτω μέρος. 

13.  

Έπιπλο αποθήκευσης 3 0,80Χ0,42Χ2,20  Ράφια με κινητά ράφια και πορτάκια μέχρι το ύψος των 80 εκ. 
και κλειδαριά. Πλαϊνά και ράφια από μελαμίνη πάχους 25 χιλ. 
με PVC στα σόκορα, πλάτη με μελαμίνη πάχους 16 χιλ. 

14.  

Έπιπλο αποθήκευσης 4 0,80Χ0,42Χ2,20  Ράφια διαστάσεων και κινητά ράφια και πορτάκια μέχρι το 
ύψος των 80 εκ. και κλειδαριά. Πλαϊνά ράφια από μελαμίνη 
πάχους 25 χιλ. με PVC στα σόκορα  

Μικρή αίθουσα 1ου ορόφου 
α/α Είδος Ποσότητα Διαστάσεις      

(m, μΧπΧυ) 
Υλικό 

κατασκευής 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

15.  
Τραπέζια 10 0,80Χ0,60Χ0,70 Μελαμίνη Αποσπόμενα μεταλλικά πόδια. Πάχος επιφάνειας μελαμίνης 25 

χιλ με PVC 3 χιλ στα σόκορα καθαρό ύψος μεταλλικού ποδιού 
70 εκ. 
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16.  
Καρέκλα Επισκέπτη - Συνεδρίου 
στοιβαζόμενη 

20 0,55×0,57×0,78 Βάση μαύρη 
με μαύρο 
ύφασμα 

Στιβαζόμενη με μεταλλικό σκελετό ηλεκτροστατικής βαφής με 
μεταλλική πλάτη και βάση καθίσματος από πολυπροπυλένιο. 

17.  
Οθόνη προβολής – τηλεόραση 
(smart TV) 

2 - - LED TV 50", full HD 1920X1080, 400 Hz, Τεχνολογία 3D, Smart 
TV, Ασύρματη Δικτύωση, Λειτουργία PVR μέσω USB, συνδέσεις 
3xUSB 2.0 1xCI Slot Θύρα RJ- 45 (Ethernet) 

18.  

Φορητός Η/Υ 3 - - Οθόνη: 15.6’ HD True Life, με LED backlight (1366 x 768 pixel), 
Επεξεργαστής: Intel Core i5 (ή ισοδύναμο), Μνήμη: 6GB Ram, 
Σκληρός Δίσκος: 500GB, CPU: Intel HD, Windows 8 (ή 
ισοδύναμο), Microsoft Office 2013 

19.  

Τηλεφωνική συσκευή 3 - - Ενσύρματη τηλεφωνική συσκευή με Αναγνώριση Κλήσης. 
Οθόνη (LCD) με ρολόϊ & ημερομηνία  Ανοικτή συνομιλία 
υψηλής ποιότητας. Λίστα με τις τελευταίες 30>= εισερχόμενες 
κλήσεις. 10 πλήκτρα μνημών ταχείας κλήσης. Επισκόπηση και 
επανάκληση των 10>= τελευταίων κληθέντων αριθμών. 
Λειτουργία μικροδιακοπής βρόχου (Flash με ρυθμιζόμενη 
επιλογή). Ρυθμιζόμενη ένταση ακουστικού. Ρυθμιζόμενη 
ένταση μεγαφώνου. Πλήκτρο αυτόματης επανάκλησης. 
Ρυθμιζόμενη ένταση κουδουνισμού. Οπτική έδειξη 
εισερχόμενης κλήσης και μηνύματος στην αναμονή  

20.  Η/Υ Tablet 1 - - Λειτουργικό Android 4.2 Jelly Bean ή αντίστοιχο, Επικοινωνία 
Micro USB ή αντίστοιχη, Wi-Fi, Τεχνολογία Bluetooth 4.0, USB 
v2.0 ή αντίστοιχη, ανάλυση κάμερας (MP) 5, GPS , Προαιρετικά 
Αποσπώμενη μνήμη (GB) έως 64 GB, Βάρος (gr) 320-250, Οθόνη 
(in) 8'' TFT, 1280 x 800, Τύπος Επεξεργαστή Dual Core 1.5GHz ή 
αντίστοιχων δυνατοτήτων, Ενσωματωμένη μνήμη (GB) 16. 

21.  Έπιπλο αποθήκευσης  1 0,80Χ0,42Χ2,20 - Ράφια με κινητά ράφια και πορτάκια στο κάτω μέρος μέχρι το 
ύψος των 80 εκ. και κλειδαριά. Πλαϊνά και ράφια από μελαμίνη 
πάχους 25 χιλ. με PVC στα σόκορα και πλάτη από διαφανές 
υλικό πλαστικοποιημένο. 

22.  Καταστροφέας Εγγράφων 1 - -  

23.  Wireless access point 1 - - Θύρες: 1 x 10/100M RJ45, Ασύρματος ρυθμός μετάδοσης: max. 
300 Mbps. υποστήριξη για λειτουργίες Repeater και Wireless 
client 

24.  Συρταριέρα Τροχήλατη 3 57Χ40Χ58 Μελαμίνη Συρταριέρα τροχήλατη τριών συρταριών με κλειδιά ασφαλείας.    

Σύστημα ήχου 
α/α Είδος Ποσότητα Διαστάσεις      

(m, μΧπΧυ) 
Υλικό 

κατασκευής 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

25.  
Ηχεία 6 - - Ηχείο 2 δρόμων, 60W RMS, 8Ω – 100V (50W-25W-12.5W-

6.25W) με 6" woofer και tweeter 1 ίντσας. 

26.  

Ψηφιακός επεξεργαστής ηχείων 1 - - 2 IN x 6 OUT. Διαθέτει είσοδο RTA για μικρόφωνο μετρήσεων, 
auto ισοστάθμιση μέσω παρεχόμενου αναλυτή φάσματος RTA 
28 band, πλήρης compressor, limiter εισόδου/ 2πλος γραφικός 
ισοσταθμιστής 28 περιοχών, stereo περιοριστής 
μικροφωνισμών. 

27.  Τελικός ενισχυτής 4Χ150W/4Ω 1 - - - 

28.  
Κονσόλα μίξης 1 - - 12 καναλιών με είσοδους 6 Mic / 12 Line (4 mono + 4 stereo) 

Σύστημα εγγραφής 

α/α Είδος Ποσότητα Διαστάσεις      
(m, μΧπΧυ) 

Υλικό 
κατασκευής 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

29.  

Eπαγγελματικός φορητός 
πολυκάναλος εγγραφέας υψηλής 
ποιότητας. 

1 - - Φορητός πολυκάναλος (έως 8 κανάλια) εγγραφέας υψηλής 
ανάλυσης. Εγγραφή σε κάρτες μνήμης SD/SDHC μέχρι και 192-
kHz/24-bit. Έξοδος ακουστικών (stereo jack). Θύρα 
επικοινωνίας USB 2.0, Αναλυτική LED οθόνη ελέγχου. 
Ενσωματωμένο μεγάφωνο, Limiter και φίλτρο Low-cut για κάθε 
αναλογική είσοδο. Τροφοδοσία από  μπαταρίες ΑΑ και 
τροφοδοτικό. 

30.  
Δυναμικό μικρόφωνο χειρός με 
διακόπτη on/off. Γερανός 
Μικρόφωνου. 

2 - - - 

Συνεδριακό σύστημα 

α/α Είδος Ποσότητα Διαστάσεις      
(m, μΧπΧυ) 

Υλικό 
κατασκευής 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

31.  

Κεντρική μονάδα ψηφιακού 
μικροφωνικού συστήματος με 
ενσωματωμένο σύστημα 
ηχογράφησης και 
αντιμικροφωνισμού 

1 - - - 
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32.  Επιτραπέζιο μικρόφωνο συνέδρου 2 - - - 

33.  Επιτραπέζιο μικρόφωνο προέδρου 1 - - - 

34.  Ασύρματο Μικρόφωνο Χειρός 1 - - - 

Σύστημα Παρουσιάσεων 

α/α Είδος Ποσότητα Διαστάσεις      
(m, μΧπΧυ) 

Υλικό 
κατασκευής 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

35.  

Ηλεκτρική οθόνη προβολής, 
διαστάσεις επιφάνειας προβολής 
290x181, τύπος πανιού 
HOME VISION. 

1 - -  

36.  

Projector LCD, ανάλυση WUXGA 
(1920x1200), φωτεινότητα 4000 
ANSI lumens και Βάση οροφής 
προβολικού 

1 - -  

37.  

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

1 - -  

Λοιπά 
α/α Είδος Ποσότητα Μονάδα 

Μέτρησης 
Υλικό 

κατασκευής 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

38.  
Βύσματα, μικροϋλικά συνδέσεων, 
καλωδιώσεις 

1 Σετ - - 

39.  Web κάμερες Επιτραπέζιου Η/Υ   10 - - 5 megapixel 

40.  Πολύπριζα Ασφαλείας 10 - - 7 X SCHUKO 

41.  
Αποθηκευτικό μέσο τεχνολογίας 
NAS 

1 - - Χωρητικότητας: 24 TB (6 TB HDD X4), Μνήμη συστήματος: 2 GB 
DDR3, Drive Bay(s): 4, Θύρες: USB 2.0,USB 3.0,eSATA, 2 θύρες 
RJ-45 1Gb LAN και Κρυπτογράφηση υλικού. 

Εργασίες 
α/α Είδος Ποσότητα Μονάδα 

Μέτρησης 
Υλικό 

κατασκευής 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

42.  
Επίβλεψη εγκατάστασης - 
διακόσμηση 

1 Σετ - - 

43.  
Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1)  
έτους 

1 Σετ - - 

44.  Χρωματισμοί - χρώματα 1 Σετ - - 

45.  Ηλεκτρολογικές εργασίες - δίκτυα 1 Σετ - - 

46.  
Εργασία εγκατάστασης, συνδέσεις, 
ρυθμίσεις  εξοπλισμού 

1 Σετ - - 

47.  
Μελέτη εγκατάστασης του 
συστήματος 

1 Σετ - - 

48.  
Παράδοση, Δοκιμές, Εκπαίδευση 
προσωπικού 

1 Σετ - - 

Σύνολο Εξοπλισμού Έργου και ζητούμενων υπηρεσιών  εγκατάστασης και τεκμηρίωσης εξοπλισμού  

O παρακάτω πίνακας θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους υποψήφιους προμηθευτές επί ποινή αποκλεισμού  

Εκθεσιακός χώρος ισογείου 

α/α Είδος Ποσότητα ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  Τραπέζια  5 ΝΑΙ   

2.  Καρέκλα Επισκέπτη – Συνεδρίου  στοιβαζόμενη 10 ΝΑΙ   

3.  Ψυγείο με διαφανή θύρα 1 ΝΑΙ   

4.  Οθόνη προβολής – τηλεόραση (SMART TV) 2 ΝΑΙ   

5.  Συρταριέρα Τροχήλατη 3 ΝΑΙ   

6.  Φορητή βιντεοκάμερα με τρίποδο. 1 ΝΑΙ   

7.  Φορητός Η/Υ 2 ΝΑΙ   

8.  Φορητός Η/Υ (ελαφρύ) 1 ΝΑΙ   

9.  Τηλεφωνική συσκευή 3 ΝΑΙ   

10.  Κρεμαστό φωτιστικό 3 ΝΑΙ   

11.  Η/Υ Tablet 1 ΝΑΙ   

12.  Πάγκος κοπής 1 ΝΑΙ   

13.  Έπιπλο αποθήκευσης  3 ΝΑΙ   

14.  Έπιπλο αποθήκευσης 4 ΝΑΙ   



ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

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

Επιμελητήριο Κέρκυρας   Σελίδα    17   από   23 

Μικρή αίθουσα 1ου ορόφου 

α/α Είδος Ποσότητα ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

15.  Τραπέζια  10 ΝΑΙ   

16.  Καρέκλα Επισκέπτη – Συνεδρίου  στοιβαζόμενη 20 ΝΑΙ   

17.  Οθόνη προβολής – τηλεόραση (smart TV) 2 ΝΑΙ   

18.  Φορητός Η/Υ 3 ΝΑΙ   

19.  Τηλεφωνική συσκευή 3 ΝΑΙ   

20.  Η/Υ Tablet 1 ΝΑΙ   

21.  Έπιπλο αποθήκευσης 1 ΝΑΙ   

22.  Καταστροφέας Εγγράφων 1 ΝΑΙ   

23.  Wireless access point 1 ΝΑΙ   

24.  Συρταριέρα Τροχήλατη 3 ΝΑΙ   

Σύστημα ήχου 

α/α Είδος Ποσότητα ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

25.  Ηχεία 6 
ΝΑΙ 

- 

 

26.  Ψηφιακός επεξεργαστής ηχείων 1 ΝΑΙ -  

27.  Τελικός ενισχυτής 4Χ150W/4Ω 1 
ΝΑΙ 

- 

 

28.  Κονσόλα μίξης 1 ΝΑΙ -  

Σύστημα εγγραφής 

α/α Είδος Ποσότητα ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

29.  
Eπαγγελματικός φορητός πολυκάναλος 
εγγραφέας υψηλής ποιότητας. 

1 
ΝΑΙ 

- 

 

30.  
Δυναμικό μικρόφωνο χειρός με διακόπτη on/off. 
Γερανός Μικρόφωνου. 

2 
ΝΑΙ 

- 

 

Συνεδριακό σύστημα 

α/α Είδος Ποσότητα ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

31.  
Κεντρική μονάδα ψηφιακού μικροφωνικού 
συστήματος με ενσωματωμένο σύστημα 
ηχογράφησης και αντιμικροφωνισμού 

1 

ΝΑΙ 

- 

 

32.  Επιτραπέζιο μικρόφωνο συνέδρου 2 ΝΑΙ -  

33.  Επιτραπέζιο μικρόφωνο προέδρου 1 ΝΑΙ -  

34.  Ασύρματο Μικρόφωνο Χειρός 1 ΝΑΙ -  

Σύστημα Παρουσιάσεων 

α/α Είδος Ποσότητα ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

35.  
Ηλεκτρική οθόνη προβολής, διαστάσεις 
επιφάνειας προβολής 290x181, τύπος πανιού 
HOME VISION. 

1 

ΝΑΙ 

- 

 

36.  
Projector LCD, ανάλυση WUXGA (1920x1200), 
φωτεινότητα 4000 ANSI lumens και Βάση οροφής 
προβολικού. 

1 
ΝΑΙ 

- 

 

37.  

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

1 

ΝΑΙ 

- 

 

Λοιπά 

α/α Είδος Ποσότητα ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

38.  Βύσματα, μικροϋλικά συνδέσεων, καλωδιώσεις 1 ΝΑΙ -  

39.  Web κάμερες   10 
ΝΑΙ 

- 

 

40.  Πολύπριζα Ασφαλείας 10 
ΝΑΙ 

- 

 

41.  Αποθηκευτικό μέσο τεχνολογίας NAS 1 
ΝΑΙ 

- 

 

Λοιπές Εργασίες 

α/α Είδος Ποσότητα ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 



ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΜΕ ΤΟ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ INTRA» 
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42.  Επίβλεψη εγκατάστασης – διακόσμησης  1 ΝΑΙ   

43.  Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους 1 ΝΑΙ   

44.  Χρωματισμοί - χρώματα 1 ΝΑΙ   

45.  Ηλεκτρολογικές εργασίες - δίκτυα 1 ΝΑΙ   

46.  
Εργασία εγκατάστασης, συνδέσεις, ρυθμίσεις  
εξοπλισμού 

1 ΝΑΙ 
 

 

47.  Μελέτη εγκατάστασης του συστήματος 1 ΝΑΙ   

48.  Παράδοση, Δοκιμές, Εκπαίδευση προσωπικού 1 ΝΑΙ   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
(€) 

ΦΠΑ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (€) 

1.  Εκθεσιακός Χώρος Ισογείου    

2.  Μικρή αίθουσα 1ου ορόφου    

3.  Σύστημα ήχου    

4.  Σύστημα Εγγραφής    

5.  Συνεδριακό σύστημα    

6.  Λοιπά    

7.  Λοιπές Εργασίες    

Η οικονομική προσφορά κάθε Προσφέροντος θα περιλαμβάνει αναλυτική κοστολόγηση του ανωτέρω 

αναφερόμενου εξοπλισμού, με τη συμπλήρωση του ακόλουθου Πίνακα:  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΤΕΜΆΧΙΟ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ (€) 

ΦΠΑ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ (€) 

       

1           

2       

3       

..       

…       

49       

50       

Επιπλέον, η οικονομική προσφορά του Αναδόχου θα περιλαμβάνει τη συνολική κοστολόγηση με τη συμπλήρωση 

του ακόλουθου Πίνακα 2 . 

Πίνακας 2: Συνολική Οικονομική Προσφορά Αναδόχου 

Τελική Προσφερόμενη Τιμή Μονάδα Αριθμητικώς  Ολογράφως 

    

 

όπως επίσης και τη 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. 

  

 



ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

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

Επιμελητήριο Κέρκυρας   Σελίδα    19   από   23 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

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 συμμετοχή της ................ στον διαγωνισμό της........ (ημερομηνία 

διενέργειας) για την υλοποίηση του έργου.............. και για κάθε αναβολή αυτού. 

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, όπως 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 τη 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 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

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

Επιμελητήριο Κέρκυρας   Σελίδα    20   από   23 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: 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. 
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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 INTRA 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 1 μήνας από την υπογραφή της δηλαδή έως XX/XX/2015. 

Ο προμηθευτής θα παραδώσει και εκγαταστήσει τα προς προμήθεια στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στους 
χώρους που θα υποδειχθούν. Τα έξοδα μεταφορά όπως και όλα τα  έξοδα που αφορούν στην εγκατάσταση και 
θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, βαρύνουν τον προμηθευτή.  
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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.) και 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. 

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 Επιμελητηρίυ 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 
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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 

 


