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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.785,60 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ έχοντας υπόψη:  

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-
2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».  
2. Το Π.Δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240/τ.Β/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 4402/τ.Β/30-12-2016) 
3. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».  
4. Το Ν. 4270/2014 »(ΦΕΚ 143/τ.Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».  
5. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/τ.Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)  
6. Την αρ. Δ6/Β/14826/17-6-2008 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1122/τ.Β/17-06-2008) «Μέτρα για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα».  
7.Την υπ’αρ.86-09/2017 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα :΄΄Μεταβίβαση αρμοδιότητας 
του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Οικονομική Επιτροπή Π.Ι.Ν΄΄ 
8. Την επιτακτική ανάγκη παροχής υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης των κλιματιστικών μηχανημάτων των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σύμφωνα με το  υπ’ 
αριθμ. 86222/35632/10-10-2017 Έγγραφο Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Κέρκυρας/Τμήμα Δομών 
Περ/ντος.  
9. Την υπ’ αριθμ. 787-42/24-10-2017 ( ΩΗΛ57ΛΕ-ΦΛΚ ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την παρούσα.  
10. Την με αρ. πρωτ.  93183/38558/ 26-10-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: ΩΡΣΓ7ΛΕ-
12A) AΔΑΜ (17REQ002216668)ύψους 1.785,60€ στον ΚΑΕ 089900001 του Ε.Φ.01073 του οικ. έτους 2017 
από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία η οποία καταχωρήθηκε  με α/α 1785 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με AA Βεβ:1741 της Διεύθυνσης Οικονομικού  ΠΕ Κέρκυρας.  
11. Την υπ’ αριθμ. 839-44/2017 ( ΑΔΑ : ΨΡ1Φ7ΛΕ-ΠΨ3)  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα «Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 
την παροχή υπηρεσιών για την ετήσια συντήρηση των κλιματιστικών μηχανημάτων των υπηρεσιών της 
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Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, συνολικού προϋπολογισμού χιλίων  
εφτακοσίων ογδόντα πέντε  ευρώ  και εξήντα  λεπτών (1.785,60 € ) συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.».  

 
ΚΑΛΕΙ 

Tα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών 
προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών 
ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της 
παρούσας, να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών για 
την ετήσια συντήρηση, δύο φορές ήτοι ανά εξάμηνο, των κλιματιστικών μηχανημάτων των υπηρεσιών 
της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αναφέρονται στο άρθρο Γ της 
παρούσας Πρόσκλησης.  
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 1.785,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ., ήτοι 1.440,00 € χωρίς 
ΦΠΑ ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 345,60 €.  
Η κατακύρωση θα γίνει σε αυτόν που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την 
συντήρηση ενός κλιματιστικού μηχανήματος, υπό την προϋπόθεση ότι το ετήσιο κόστος για την 
συντήρηση του συνόλου των 63 κλιματιστικών μηχανημάτων των υπηρεσιών της Π.Ε. Κέρκυρας της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων δεν ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη των 1.785,60 € συμπεριλαμβα-
νόμενου του ΦΠΑ και καλύπτονται οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης.  
 
Α. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας 
(Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, Τμήμα Προμηθειών, Σ.Σαμαρα 13 2 , Τ.Κ. 
49100, Κέρκυρα, 4ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση 
ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την  17η Νοεμβρίου 2017 ημέρα   Παρασκευή και 
ώρα 14:00.  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 
επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  
 
Β. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν στην ελληνική γλώσσα έγγραφη οικονομική προσφορά, μέσα 
σε σφραγισμένο φάκελο καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, για την ετήσια συντήρηση των κλιματιστικών 
μηχανημάτων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.  
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.  
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Γενική Δ/νση Οικονομικών, 
Δ/νση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, Τμήμα Προμηθειών).  
γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.  
δ. Τα στοιχεία του αποστολέα.  
Οι προσφέροντες θα προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά:  
Α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α/1986), όπως εκάστοτε 
ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι: . η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
Πρόσκλησης της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα  
Β) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως : 
. Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),  
. Αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή 
Ο.Ε. και Ε.Ε.),  
. Ιδρυτική πράξη, τις τροποποιήσεις της και τα αποδεικτικά δημοσιεύσεως τους στο Γ.Ε.Μ.Η. (για 
διαγωνιζόμενους με μορφή Ι.Κ.Ε.)  
. Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές της (για τα 
φυσικά πρόσωπα).  
Γ) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ  
Για την καταγραφή της τιμής της Προσφοράς τους οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να 
συμπληρώσουν τον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ όπου 
θα αναφέρονται ρητά τα κάτωθι:  
Α = η προσφερόμενη τιμή σε € χωρίς ΦΠΑ για την συντήρηση ενός κλιματιστικού μηχανήματος  
Β = το κόστος σε € χωρίς ΦΠΑ για την συντήρηση του συνόλου των 63 κλιματιστικών μηχανημάτων 
[Β=ΑΧ63]  
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Γ= το κόστος σε € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την συντήρηση του συνόλου των 63κλιματιστικών 
μηχανημάτων [Γ= ΒΧ1,24]  
Δ= το ετήσιο κόστος σε € χωρίς ΦΠΑ για την συντήρηση του συνόλου των 63 κλιματιστικών 
μηχανημάτων [Δ=ΑΧ63Χ2]  
Ε= το ετήσιο κόστος σε € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την συντήρηση του συνόλου των 63 
κλιματιστικών μηχανημάτων [Ε= ΔΧ1,24]  
Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι η τελική μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση και δεν θα 
υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί 
παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ 
τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το 
Φ.Π.Α.  
 
Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη ετήσια συντήρηση των αυτόνομων μονάδων, δύο φορές ήτοι ανά εξάμηνο, 
των κλιματιστικών μηχανημάτων των υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένα σε διάφορους χώρους 
κτιρίων που στεγάζουν τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.  
Αφορά 62 αυτόνομες κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου (split unit) και 1 κεντρικού 
κλιματιστικού στο Computer Room, που βρίσκονται σε κτίρια επί της οδού Σαμάρα 13, 8η Πάροδος 
Ιωάννη Θεοτόκη 63, Αλυκές Ποταμού, Κολοκοτρώνη 24 και περιλαμβάνει  τις κάτωθι εργασίες: 
 • Καθαρισμό φίλτρων αέρα "εσωτερικών" τμημάτων. Ο καθαρισμός για τα φίλτρα πλενόμενου τύπου 
θα γίνεται επιμελώς με νερό.  
• Καθαρισμό φίλτρων αέρα "εσωτερικών" τμημάτων. Ο καθαρισμός για τα φίλτρα πλενόμενου τύπου 
γίνεται επιμελώς με νερό. 
• Έλεγχος ομαλής λειτουργία των ανεμιστήρων και της σωστής φοράς περιστροφής τους.  
• Αμπερομέτρηση συμπιεστών, έλεγχος των ηλεκτρικών συνδέσεων, των καλωδίων και έλεγχος καλής 
λειτουργίας των συμπιεστών.  
• Έλεγχος απωλειών ψυκτικού μέσου. Σε περίπτωση που θα διαπιστώνεται απώλεια του ψυκτικού 
μέσου, θα εντοπίζεται το σημείο διαρροής του, θα επισκευάζεται το αντίστοιχο ψυκτικό κύκλωμα και θα 
συμπληρώνεται με την απαραίτητη ποσότητα του ψυκτικού μέσου.  
• Καθαρισμός των δικτύων αποχέτευσης συμπυκνωμάτων της εγκατάστασης (των λεκανών 
περισυλλογής συμπυκνωμάτων συσκευών, των σιφονιών ή των σωληνώσεων σύνδεσης συσκευών με τα 
δίκτυα, των σωληνώσεων των δικτύων, κλπ.)  
• Καθαρισμός εναλλακτών θερμότητας (στοιχείων) των αερόψυκτων συμπυκνωτών (Condensers) με 
χρήση αντλίας χημικού υγρού, επιθεώρηση των συσκευών για πιθανή διάβρωση ή φθορές. 
• Επιθεώρηση της κατάστασης των σωληνώσεων και των μονώσεων ψυκτικών κυκλωμάτων. 

•Έλεγχο καλής λειτουργίας χειριστηρίου Α/C. Επισκευή κεντρικού κλιματιστικού στο Computer Room 

•Επισκευή κεντρικού κλιματιστικού στο Computer Room 

Στον χώρο του Computer Room το κεντρικό κλιματιστικό θα επισκευασθεί και θα συντηρηθεί. Αρχικά 

θα γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση του προβλήματος της διαρροής 

ψυκτικού υγρού και στη συνέχεια θα ελεγχθεί και θα συντηρηθεί ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η 

λειτουργία του. 

Δ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος μπορεί θα επισκεφθεί τους χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι κλιματιστικές συσκευές 

έτσι ώστε  να λάβει υπόψη του την κατάσταση των μηχανημάτων, των τύπων, τις γενικές και ειδικές 

συνθήκες που επικρατούν στους χώρους, πριν από την διαμόρφωση  της προσφοράς του.  

Όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 παρ. 3 της Δ6/Β/14826 (ΦΕΚ 1122/19.06.2008) η προληπτική 

συντήρηση διενεργείται από τους έχοντες το προς τούτο δικαίωμα και πραγματοποιείται υποχρεωτικά 

στα στοιχεία της εγκατάστασης που βρίσκονται τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς 

χώρους των κτιρίων, όπως ενδεικτικά ο καθαρισμός του συμπυκνωτή, εξατμιστή, ανεμιστήρων ή 
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φίλτρων και ο έλεγχος διαρροών του ψυκτικού κυκλώματος και η αποκατάσταση τυχόν βλάβης. Σε κάθε 

περίπτωση λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες των κατασκευαστών των κλιματιστικών μονάδων. 

 Το  προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να είναι άριστο τόσο από απόψεως τεχνικής 

καταρτίσεως, όσο και από απόψεως συμπεριφοράς και θα τηρεί υποχρεωτικά τους κανόνες 

ασφαλείας  των εργαζομένων, που προβλέπονται από τις διατάξεις και τους νόμους του Κράτους. Ο 

ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρέωση για ασφαλιστικές εισφορές, 

εργοδοτικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που προέρχονται από την μη τήρηση της εργατικής 

νομοθεσίας και την ευθύνη εργατικού ατυχήματος των μελών του συνεργείου του. 

 Όλες οι εργασίες ελέγχου συντηρήσεως και των επισκευών που θα απαιτούνται, θα εκτελούνται 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα σχέδια του κατασκευαστή ή προμηθευτή των μηχανημάτων, 

καθώς και τις υποδείξεις και οδηγίες των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Κέρκυρας. 

 Βλάβες: Εάν κατά τη διάρκεια της συντήρησης υποπέσει στην αντίληψη του συντηρητή βλάβη 

ορισμένων κλιματιστικών μηχανημάτων, ο ανάδοχος θα το αναφέρει στον προϊστάμενο της 

Υπηρεσίας και στη συνέχεια θα συντάσσει αναλυτική έγγραφη προσφορά προς την Υπηρεσία για το 

κόστος αποκατάστασής (υλικών και εργασία). Θα προχωρεί στην αποκατάσταση της βλάβης κατόπιν 

σχετικής απόφασης από την Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

 Όταν το συνεργείο επισκέπτεται κάθε Υπηρεσία θα εκδίδει σχετική βεβαίωση όπου θα 

καταγράφονται τα κλιματιστικά μηχανήματα που συντηρήθηκαν και τυχών παρατηρήσεις. Η 

βεβαίωση θα υπογράφεται από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας και θα σφραγίζεται με στρογγυλή 

σφραγίδα. 

 Ο ανάδοχος θα συμπληρώνει για κάθε υπηρεσία το "Φύλλο συντήρησης και ρύθμισης του 

συστήματος κλιματισμού" Παράρτημα ΙΙΙ της υπ’ αριθμ. Δ6/Β/14826 (ΦΕΚ 1122/19.06.2008). Μετά το 

πέρας της προληπτικής συντήρησης θα συντάξει συγκεντρωτικό πίνακα με όλες τις Υπηρεσίες και τον 

αριθμό των συντηρήσεων προκειμένου να γίνει η αποπληρωμή. Στα πλαίσια αυτά ο ανάδοχος θα 

καταγράψει σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε υπηρεσία τον τύπο κάθε μηχανήματος, την μάρκα του, 

την απόδοσή του, το είδος του ψυκτικού μέσου, την ηλικία του, την κατάστασή του. 

 Ο συντηρητής μετά την εκτέλεση της προληπτικής συντήρησης, παρέχει (με δήλωση Ν.1599/1986 

εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους. 

 Ο συντηρητής που θα αναλάβει το έργο πρέπει απαραίτητα να διαθέτει τη σχετική άδεια της 

αρμόδιας Δ/νσης Βιομηχανίας. 

 

Ε. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ  
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά από πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2017,της Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  με την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του Αναδόχου, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης 

προσκόμισης από τον Ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών.  

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:  
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 . Πρακτικό για την καλή εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας  

 . Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών  

 . Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας του Αναδόχου  

Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία. Τον Ανάδοχο θα βαρύνει ο 

Φόρος εισοδήματος του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (8% επί της καθαρής αξίας).  

Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (24%).  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2017, 

Ειδικός Φορέας 01073 και ΚΑΕ 08900001  

 
ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  
Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο στο Πρόγραμμα 

«Διαύγεια» στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavgeia.gov.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.eprocurement.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων www.pin.gov.gr.  

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
…………………….. 
 
 

Κοινοποίηση:  

- Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κέρκυρας  

- Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τμήμα Διαφάνειας  

(με την παράκληση να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Α  
ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 63 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Β=ΑΧ63  
ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 63 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ  
ΦΠΑ Γ=ΒΧ1,24  
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 63 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Δ=ΑΧ63Χ2  
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 63 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕ- 
ΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ Ε=ΔΧ1,24 
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