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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 στα  πλαίσια  της  Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Κέρκυρας και το Αθλητικό 

Σωματείο “ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ” για την υλοποίηση του έργου 

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΏΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΑ 

2017» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.843,60 € 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 υπ’αρ.86-09/2017 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα :΄΄Μεταβίβαση 
αρμοδιότητας του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Οικονομική Επιτροπή ΠΙΝ΄΄ 
7.Την υπ’αρ.206-11/30-03-2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΙΝ περί ΄΄ Έγκρισης και 
διάθεσης πίστωσης για δαπάνες διαγωνισμών για το έτος 2017Π.Ε Κέρκυρας΄΄ 
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8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπου ορίζεται ότι στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας  
είναι :  
.Η συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και 
των δήμων.  
. Η υλοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων υπερτοπικής σημασίας.  
. Η θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων μέσων για την ενθάρρυνση της  ανάπτυξης των 
γραμμάτων και των τεχνών, με παράλληλη εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων 
που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς.  
. Η κοινή οργάνωση με τοπικούς φορείς πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό τη διατήρηση 
της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους.  
. Η υλοποίηση Αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και 
τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και με άλλους 
φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. 
9.Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94 Α΄) όπου ορίζεται ότι «Στο άρθρο 
186 Κεφάλαιο Η΄ του ν. 3852/2010 προστίθεται περίπτωση 22, ως εξής: 22. Οι περιφέρειες 
μπορούν να χρηματοδοτούν την κατασκευή, εν όλω ή εν μέρει, την ανακαίνιση ή την 
επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν, κατά κυριότητα ή κατά χρήση, σε 
ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία ή συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι ανωτέρω 
φορείς μπορούν να είναι συμβαλλόμενοι στις Προγραμματικές Συμβάσεις του άρθρου 100 
του ν. 3852/2010». 
10.Τις με αριθμ.65-7/2017 και 107-12/2017 Αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
που αφορούν την έγκριση και συμπλήρωση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΕ 
Κέρκυρας του Δήμου Κέρκυρας και του Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου (Κ.Γ.Σ) για τα 
Καποδίστρεια 2017  
11.Την υπ. αριθμ. 263-15/04-05-2017 Απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για 
την παρούσα.  
12. Την υπ’ αρ. 68/4-5-2017 βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικού στον 
Φορέα 01071 ΚΑΕ 9899.01.017.002.001 
13. Το καταστατικό του “ Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου ” από το οποίο 
αποδεικνύεται ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας αυτού.  
14. Το Τεχνικό Δελτίο – Πρόταση υλοποίησης Πολιτιστικού – Αθλητικού Προγράμματος το 
οποίο υποβλήθηκε από τον Κ.Γ.Σ.  
15. Το γεγονός ότι πρόκειται για εκδήλωση υπερτοπικής σημασίας καθώς:  
α. Πρόκειται να συμμετάσχουν αθλητές από σωματεία που εδρεύουν σε  
διάφορα μέρη της Ελλάδος  
β. Το έργο είναι αξιολογημένο και ενταγμένο στο ετήσιο καλεντάρι του ΣΕΓΑΣ 
16. Την υπ’ αριθμ. 885-47/21-11-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με θέμα «Έγκριση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού του Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου, 
στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης με την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας και με τον 
Δήμο Κέρκυρας για την Κάλυψη λειτουργικών αναγκών με την επισκευή - αντικατάσταση 
αθλητικού εξοπλισμού για την ασφάλεια των αθλητών που θα συμμετάσχουν στην 
αθλητική εκδήλωση«ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΑ 2017», συνολικού προϋπολογισμού δέκα εννέα 
χιλιάδων  οκτακοσίων σαράντα τριών  ευρώ  και εξήντα  λεπτών (19.843,60 €) 
συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.».  
17. Την με αρ. πρωτ.  40953/16635 / 19/05/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: 
ΨΒΔΔ7ΛΕ-ΓΧΕ και ΑΔΑΜ: 17REQ002347815 2017-12-04) ύψους 19.843,60 € στον ΚΑΕ 
9899.01.017.002.001 του Ε.Φ.01073 του οικ. έτους 2017 από την αρμόδια Οικονομική 
Υπηρεσία η οποία καταχωρήθηκε με α/α 959 /19-5-2017 και α/α 904  στο Βιβλίο Εγκρίσεων 
και Εντολών Πληρωμής,  αντίστοιχα, της Διεύθυνσης Οικονομικού  ΠΕ Κέρκυρας.  
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18.Την  με  αρ 936-49/05-12-2017 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής με θέμα: 
Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 885-47/21-11-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
 

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 προμήθεια εξοπλισμού  στα πλαίσια της Προγραμματικής 
Σύμβασης με το Δήμο Κέρκυρας και το Αθλητικό Σωματείο “ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ” για την  υλοποίηση του έργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΑ 2017»’’.  
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι δέκα εννέα χιλιάδες  οκτακόσια σαράντα τρία  ευρώ  
και εξήντα  λεπτά (19.843,60 €)  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ., ήτοι 16.002,90 € χωρίς 
ΦΠΑ ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 3.840,70 €.  
Η κατακύρωση θα γίνει σε αυτόν που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ χωρίς 
ΦΠΑ για την προμήθεια εξοπλισμού, υπό την προϋπόθεση ότι το ετήσιο κόστος για την 
προμήθεια εξοπλισμού για την Π.Ε. Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων δεν ξεπερνά 
την προϋπολογιζόμενη δαπάνη των 19.843,60  € συμπεριλαμβανόμενου 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.Σαμάρα 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    20-12-2017 ημέρα    Τετάρτη    και ώρα 12:00.          
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.),  
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. 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  
Β= το κόστος σε € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ [Β= ΑΧ1,24]  
Γ. Ποσοστό έκπτωσης % επί της προσφερόμενης τιμής σε € χωρίς ΦΠΑ 
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 κάλυψη λειτουργικών αναγκών με την επισκευή - 
αντικατάσταση αθλητικού εξοπλισμού για την ασφάλεια των αθλητών που θα 
συμμετάσχουν στην αθλητική εκδήλωση «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΑ 2017» και αφορά τον κάτωθι 
εξοπλισμό: 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 
1. Εμπόδιο πλαστικό PVC, αρχικό στάδιο 

προπόνησης ,Ύψος: 23εκ. , πλάτος 47 εκ. 
 Τεμ. 20 40,20 84,00 

2. Εμπόδιο πλαστικό PVC,  Β΄ στάδιο 
προπόνησης , Ύψος :30εκ. πλάτος : 47εκ. 

Τεμ. 20 4,50 90,00 

3. Εμπόδιο πλαστικό PVC  , Γ΄ στάδιο 
προπόνησης –προχωρημένων ,ύψος 50εκ. 
πλάτος 48εκ. 

Τεμ. 20 6,30 126,00 

4. Σκάλα προσαρμογής – ισορροπίας–ταχύτη-
τας  4μ. μεταβαλλόμενης απόστασης με 10 
άθραυστα πλαστικά σκαλοπάτια , αυξομει-
ουμένου μήκους συνδεδεμένα με ιμάντα  

Τεμ. 2 12,50 25,00 

5. Σκάλα προσαρμογής – ισορροπίας – 
ταχύτητας 9μ.μεταβαλλόμενης απόστασης, 
με 21 άθραυστα  πλαστικά σκαλοπάτια , 
αυξομειουμένου μήκους συνδεδεμένα με 
ιμάντα 

Τεμ. 2 24,00 48,00 

6. Εμπόδιο αλουμινίου ρυθμιζόμενου ύψους 
,προπόνησης και αγώνων , με δυνατότητα 
ρύθμισης του ύψους (6 επιλογές) : 
686,762, 838,914, 991, 1067. Με μόνιμα 
βάρη στα πόδια.  

Τεμ. 20 65,00 1.300,00 

7. Ελαστική σφαίρα ρίψεων PVC 1kg με 
μέτρια αναπήδηση . 

Τεμ. 2 10,50 21,00 
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Υλικό PVC περίμετρος : 10cm. 
8. Ελαστική σφαίρα ρίψεων PVC 2kg με 

μέτρια αναπήδηση . 
Υλικό PVC περίμετρος: 10,5cm. 

Τεμ. 2 14,00 28,00 

9. Ελαστική σφαίρα ρίψεων PVC 3kg με 
μέτρια αναπήδηση . 
Υλικό PVC περίμετρος: 12,0cm. 

Τεμ.  2 19,90 39,80 

10. Ελαστική σφαίρα ρίψεων PVC 4kg με 
μέτρια αναπήδηση . 
Υλικό PVC περίμετρος: 12,5cm. 

Τεμ. 2 25,00 50,00 

11. Ακόντιο εκμάθησης ρίψεων  
Μήκος :32εκ.-Υλικό :Foam – Βάρος :130γρ.  
Με 3 σφυρίχτρες πάνω στο ακόντιο για να 
δημιουργούν ήχο   κατά την πτήση  

Τεμ. 8 15,90 127,20 

12. Γιλέκο ασκήσεων με ρυθμιζόμενα βάρη 
έως 10kg   
Βάρη : 20τεμ. Χ 0,5kg 
Με δυνατότητα αυξομείωσης του βάρους,  
ρυθμιζόμενο με φερμουάρ & Velcro 
 Υλικό : PVC 

Τεμ. 6 42,00 252,00 

13. Σχοινί αναρρίχησης  
Μήκος :15μ. – Πάχος :5εκ. –Βάρος : 12,8kg 
Με ένα μεταλλικό κρίκο για σύνδεση  

Τεμ. 2 119,00 238,00 

14. Σκυτάλες αλουμινίου Μήκος: 29,5 εκ. – 
Διάμετρος : 3,8εκ.- Με προδιαγραφές 
αγώνων IAAF 

 15 2,20 33,00 

15. Βατήρας εκκίνησης-προπόνησης για 
ταρτάν και χώμα. Μεταλλικός ,αντοχής με 
αντιολισθητική επιφάνεια μεταβλητού 
ύψους  

 4 42,00 168,00 

16. Βατήρας εκκίνησης γαλβάνιζέ αγώνων με 
πιστοποίηση IAAF  

 2 124,00 248,00 

17. Χρονόμετρο χειρός  
Αδιάβροχο-ψηφιακό-ορυκτό γυαλί.  
Διαστάσεις :55,1mmx52,5mm  
Λειτουργίες : Μνήμη 100 αθλητών 
χρονογράφος ,δευτερολέπτου αντίστροφη 
μέτρηση τις απόστασης –μνήμη χρόνου 
απόστασης 
Εγγύηση: 2 χρόνια της αντιπροσωπείας. 

 6 60,00 360,00 

18. Ξύλινο πολύζυγο τοίχου : 240x90cm. 
Ύψος :240εκ. Πλάτος : 90εκ 
Αποτελείται από 13 οριζόντιες μπάρες από 
φουρνιστή οξιά. 
Μέγιστο βάρος : 130kg 

 2 188,00 376,00 

19. Aκόντιο αγώνων 500gr. 
Με πιστοποίηση IAAF 
Με γαλβανισμένη μύτη.  
Μοντέλο αγώνων   

 2 67,00 134,00 

20. Aκόντιο αγώνων 600gr. 
Με πιστοποίηση IAAF 

 1 99,00 99,00 
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Με γαλβανισμένη μύτη . 
Μοντέλο αγώνων. 

21. Aκόντιο αγώνων 700gr. 
Με πιστοποίηση IAAF 
Με γαλβανισμένη μύτη . 
Μοντέλο αγώνων. 

 1 106,00 106,00 

22. Medicin ball Rebound :1kg  
Κατάλληλη για αναπήδηση σε διάφορες 
επιφάνειες . 
Διάμετρος : 16,5εκ.-  
Υλικό :Rubber  
Ενώσεις :Κολλητές  

 4 22,00 88,00 

23. Medicin ball Rebound :2kg  
Κατάλληλη για αναπήδηση σε διάφορες 
επιφάνειες .Διάμετρος : 21,5εκ.-  
Υλικό :Rubber Ενώσεις :Κολλητές 

 4 28,00 112,00 

24. Medicin ball Rebound :3kg  
Κατάλληλη για αναπήδηση σε διάφορες 
επιφάνειες .Διάμετρος : 22,0εκ.-  
Υλικό :Rubber Ενώσεις :Κολλητές 

 3 34,00 102,00 

25. Medicin ball Rebound :4kg  
Κατάλληλη για αναπήδηση σε διάφορες 
επιφάνειες .Διάμετρος : 22,0εκ.-  
Υλικό :Rubber Ενώσεις :Κολλητές 

 2 41,00 82,00 

26. Medicin ball Rebound :5kg  
Κατάλληλη για αναπήδηση σε διάφορες 
επιφάνειες .Διάμετρος : 22,0εκ.-  
Υλικό :Rubber Ενώσεις :Κολλητές 

 2 44,00 88,00 

27. Μπασκέτα Επαγγελματική Ολυμπιακού 
Τύπου, Βαρέως Τύπου  , με πιστοποίηση  
Με στεφάνι και Βάση πάκτωσης. 
Ύψος στεφανιού 305εκ. 

 2 800,00 1.600,00 

28. Στεφάνι Μπάσκετ σπαστό 20mm (θα 
τοποθετηθεί στη μπασκέτα) με διπλό 
ελατήριο. Μασίφ ατσάλι ισχυρό αντοχής 
Διάμετρος Στεφανιού 45εκ. Βάρος 8,3kg  

 2 48,00 96,00 

29. Προστατευτικό μπασκέτας  
Με Velcro  
Πάχος 5εκ. 
Διαστάσεις , Ύψους-Πλάτους 190Χ137 
Κάλυμμα(εξωτερικά)Συνθετική δερματίνη 
Α΄ ποιότητας αδιάβροχη , υψηλής αντοχής. 
Γέμιση( εσωτερικά) :ενισχυμένο ανθεκτικό 
αφρολέξ 300D.Κλείνει με ενιαίο ιμάντα στο 
πίσω μέρος ,με ισχυρότατη ταινία Velcro. 

 2 125,00 250,00 

 
30. 

Ζώνη άρσης βαρών δερμάτινη με 
μαξιλαράκι (S-M-L-XL) για τη μέση  
Υλικό : Συνθετικό δέρμα  

 2S/2M/ 
2L/1XL 
        7 

16,00 112,00 

 
31. 

Ρόλερ, κύλινδρος ασκήσεων και μασάζ 
Μήκος: 33εκ.-Διάμετρος :14εκ. 
Υλικό : EVA  - Σωλήνας PVC  

 2 16,50           
33,00 
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Κύλινδρος με άκαμπτη εσωτερική δομή , 
με ειδικά ανάγλυφα εξογκώματα στην 
επιφάνεια. 

 
32. 

Σέτ βαράκια με δέστρες χεριών-ποδιών , με 
σταθερό βάρος . 

 10 8,30 83,00 

 
33. 

Σέτ βαράκια με δέστρες χεριών-ποδιών , με 
αυξομειούμενο  βάρος  

 10 8,50 85,00 

 
34. 

Στρώμα Προπόνησης  
Διαστάσεις : 400Χ200Χ40cm. 
Υλικό : Αφρός πολυουρεθάνης (foam), 
Υψηλής ποιότητας και μεγάλης  
απορροφητικότητας  κραδασμών από τις 
πτώσεις των αθλητών. Εξωτερικά 
καλύπτεται με συνθετικό δέρμα  PVC  , 
υψηλής αντοχής και ποιότητας , με 
ενισχυμένες χειρολαβές για την μεταφορά 
του.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

             1 1.200,00 1.200,00 

 
35. 

Τραμπολίνο Ασκήσεων  
Διάμετρος : 97εκ.  
Μέγιστο βάρος χρήστη : 100kg  
Τεχνικά χαρακτηριστικά :Ύψος 22,5εκ.  

 2 45,00 90,00 

36. Ακόντιο Αλουμινίου Τεχνικής Εκμάθησης 
Τεχνικά χαρακτηριστικά  
Μήκος :50εκ.Βάρος : 100γρ. 
Υλικό : Αλουμίνιο .Κεφαλή μεταλλική  

 2 31,50 63,00 

37. Κοντάρι άλματος επί κοντώ  
Πλαστικό, ευλυγισίας , σύμφωνα με το 
βάρος , τη δύναμη και τη ταχύτητα του 
αθλητή-ιας.  
Περιγραφή : Μήκος : 3,50/50 

 1 431,00 431,00 

38. Κοντάρι άλματος επί κοντώ  
Πλαστικό, ευλυγισίας , σύμφωνα με το 
βάρος , τη δύναμη και τη ταχύτητα του 
αθλητή-ιας.  
Περιγραφή : Μήκος : 3,50/54 

 1 431,00 431,00 

39. Κοντάρι άλματος επί κοντώ  
Πλαστικό, ευλυγισίας , σύμφωνα με το 
βάρος , τη δύναμη και τη ταχύτητα του 
αθλητή-ιας.  
Περιγραφή : Μήκος : 4,00/59 

 1 540,00 540,00 

40. Κοντάρι άλματος επί κοντώ  
Πλαστικό, ευλυγισίας , σύμφωνα με το 
βάρος , τη δύναμη και τη ταχύτητα του 
αθλητή-ιας.  
Περιγραφή : Μήκος : 4,00/61 

 1 540,00 540,00 

41. Κοντάρι άλματος επί κοντώ  
Πλαστικό, ευλυγισίας , σύμφωνα με το 
βάρος , τη δύναμη και τη ταχύτητα του 
αθλητή-ιας.  
Περιγραφή : Μήκος : 4,00/63 

 1 540,00 540,00 

42. Κοντάρι άλματος επί κοντώ   1 540,00 540,00 
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Πλαστικό, ευλυγισίας , σύμφωνα με το 
βάρος , τη δύναμη και τη ταχύτητα του 
αθλητή-ιας.  
Περιγραφή : Μήκος : 4,00/66 

43. Κοντάρι άλματος επί κοντώ Πλαστικό, 
ευλυγισίας , σύμφωνα με το βάρος , τη 
δύναμη και τη ταχύτητα του αθλητή-ιας.  
Περιγραφή : Μήκος : 4,15/63 

 
 
 

1 580,00 580,00 

44. Κοντάρι άλματος επί κοντώ Πλαστικό, 
ευλυγισίας , σύμφωνα με το βάρος , τη 
δύναμη και τη ταχύτητα του αθλητή-ιας.  
Περιγραφή : Μήκος : 4,60/73 

 1 690,00 690,00 

45. Κοντάρι άλματος επί κοντώ Πλαστικό, 
ευλυγισίας , σύμφωνα με το βάρος , τη 
δύναμη και τη ταχύτητα του αθλητή-ιας.  
Περιγραφή : Μήκος : 4,60/80 

 1 740,00 740,00 

46. Κοντάρι άλματος επί κοντώ Πλαστικό, 
ευλυγισίας , σύμφωνα με το βάρος , τη 
δύναμη και τη ταχύτητα του αθλητή-ιας.  
Περιγραφή : Μήκος : 4,90/82 

 1 790,00 790,00 

47. Τάπα κονταριών  άλματος επί κοντώ , 
διαφόρων μεγεθών ,για αντικατάσταση  
των φθαρμένων. 

             20        15,00 300,00 

48. Πήχης Ύψους fiberglass , με πλαστικό 
τελείωμα. 

 1 65,00 65,00 

49. Έλκηθρο Έλξης . Μεταλλικής κατασκευής 
με δυνατότητα προσθήκης δίσκων  βαρών 
για ασκήσεις αντίστασης. 

 2 45,00 90,00 

50. Μπάρα Άρσης βαρών Ολυμπιακού Τύπου , 
από χρώμιο-νικέλιο , διαμέτρου 28χιλ. με 
άκρα 50mm. 

 1 190,00 190,00 

51. Δίσκοι βαρών Ολυμπιακού Τύπου , 
επενδεδυμένοι με λάστιχο , διαφόρων 
βαρών  Χρώματος μαύρου. 

   2,5kgx8 15,00 120,00 

52   5kgx8 27,00 216,00 
53.   10kgx8 47,00 376,00 
54.    15kgx8 62,00 496,00 
55. Σφικτήρας Συρμάτινος Μπάρα Ολυμπιακού 

Τύπου ,μορφής Ελατηρίου  
           8      6,50      52,00 

56. Μαξιλάρι προστασίας Μπάρας  
Αφρώδες σωληνωτό μαξιλάρι  

           5       8,50      42,50  

57. Δέστρα έλξης με κρίκο για πόδια και χέρια , 
Μήκους 140 cm ,πάχους λάστιχου 3,5mm, 
χρώματος μαύρου 

          10       5,00      50,00 

58. Ταρτάν Διαστάσεων 1,22Χ0,80m , πάχους 
13mm 

           2      50,00     100,00 

59. Προστατευτικό Δάπεδο  για Πτώση 
Μπάρας Άρσης Βαρών Δάπεδο λαστιχένιο 
σκληρό αντοχής , διαστάσεων 1Χ1m, 
Πάχους 2cm   

           2      65,00     130,00 
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                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ             16.002,90 
                                                                                   Φ.Π.Α 24%             3.840,70 
                                                                          ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ          19.843,60 
 
Δ.ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Φορέας της υλοποίησης των δράσεων είναι η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας Δ/νση 
Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Κέρκυρας / Τμήμα Αθλητισμού -Πολιτισμού). 
 
Ε.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει σε διάστημα δεκαπέντε ημερών από την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και η μεταφορά τους θα γίνει με ευθύνη και έξοδα 
του αναδόχου. 
 
ΣΤ. 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:  
. 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  
 
Ζ. 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 

 
 

Διονύσιος Στραβοράβδης 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
-ΚΟΣΤΟΣ A:ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   
-ΚΟΣΤΟΣ B :ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 

ΦΠΑ    
  Β=ΑΧ1,24  

           -ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  % επί της προσφερόμενης τιμής σε € χωρίς ΦΠΑ  
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