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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 

Κωδικός CPV:30000000-9 (Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και 

προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών) 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ έχοντας υπόψη:  
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
i. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
ii. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις», 

iii. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» 
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

iv. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

v. του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 
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92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335) , 

vi. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο» 

vii. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων…»,  

viii. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις”, 

ix. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την 
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα 
στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες 
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

x. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
xi. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
xii. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα”,  
xiii. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  
xiv. το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”] 
xv. της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση 

των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

2. το με Α.Π.: οικ.83400/34580/3-10-2017 έγγραφο του Τμήματος Σχεδιασμού και 
Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί προμήθειας τεχνολογικού 
εξοπλισμού που αφορά τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Κέρκυρας 

3. την υπ’ αρίθμ. 82062/34013/27-09-2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, 
καταχωρημένη στο Βιβλίο Εγκρίσεων με α/α 1629 /28-9-17 και Εντολών Πληρωμής ΠΕ 
Κέρκυρας με α/α 1564 , ΑΔΑ:6Μ1Ρ7ΛΕ-Π91, πρωτογενές αίτημα 

4. το υπ’ αριθ.38/26-9-2017 πρακτικό , με ΑΔΑ: ΩΙ717ΛΕ-9Ε4, Απόφαση (695-38/26-09-
2017) της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΙΝ περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης για την 
διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για τις 
ανάγκες της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της 
Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας 

5. Την υπ’ αριθμ. 11-01 /12-01-2017  (ΑΔΑ ΩΚΖΑ7ΛΕ-ΥΩ8) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, περί συγκρότησης και ορισμού των μελών 
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της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών Προμηθειών και της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων και προσφυγών, για την εκτέλεση του Προγράμματος Προμηθειών, έτους 
2017 της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας 

6. Την  υπ.αριθμ. 822-43/02-11-2017 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  με θέμα :  
Έγκριση των όρων της διακήρυξης Πρόχειρου συνοπτικού Δημόσιου Διαγωνισμού για 
την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας με προϋπολογισμό δεκαοκτώ χιλιάδες εξακόσια 
ευρώ (18.600,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει τη τιμή για το 
οικονομικό έτος 2017. 

7.  Το υπ. αρ. πρακτικό Νο 1  της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαγωνισμών και των 
διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες - υπηρεσίες έτους 2017 στην ΠΕ 
Κέρκυρας του Πρόχειρου Συνοπτικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την προμήθεια 
τεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Κέρκυρας με προϋπολογισμό δεκαοκτώ χιλιάδες εξακόσια ευρώ (18.600,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει τη τιμή για το οικονομικό έτος 2017. 

8. Το  υπ. Αρ. Πρωτ. 104838/42689  έγγραφο  της  Δ/νσης  Πληροφορικής  και  
Εξυπηρέτησης  του Πολίτη με  το  οποίο  η  προμήθεια  του  τεχνολογικού  εξοπλισμού  
σύμφωνα  με  την  συνημμένη  εισήγηση  κρίνεται  απαραίτητη  για  την  κάλυψη  των  
αναγκών  συντήρησης, αναβάθμισης  και  ασφάλειας  του  υφιστάμενου  τεχνολογικού  
εξοπλισμού  και  του  δικτύου. 

9. Την  υπ.αριθμ. 933-49/05-12-2017 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  με θέμα :  
Έγκριση της  πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού 
για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας με 
προϋπολογισμό πέντε  χιλιάδες ευρώ  (5000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με 
βάσει τη τιμή για το οικονομικό έτος 2017. 

 
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 την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας 
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι πέντε χιλιάδες ευρώ  (5.000,00 €)  
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ., ήτοι 4.032,25 € χωρίς ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό 
των 967,75€.  
Η κατακύρωση θα γίνει σε αυτόν που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ χωρίς 
ΦΠΑ για την προμήθεια εξοπλισμού, σύμφωνα με τους όρους  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  12:30 μ.μ.          
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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 
προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού που αφορά στις ανάγκες 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  
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  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
 
 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 ΘΥΡΕΣ 48 

ΑΔΑ: Ψ16Θ7ΛΕ-Χ4Β





ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ – ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΔΙΚΤΥΟΥ)  SWITCH 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ Η/Υ 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΜΝΗΜΗΣ RAM  
 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΚΑΡΤΑΣ  ΓΡΑΦΙΚΩΝ H/Y 
 
 

    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
 
 
  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

2 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ 10/100/1000  
3 MANAGE ΝΑΙ 
4 RACK MOUNT ΝΑΙ 
5 SFP ΘΥΡΕΣ 4 
6 POE OXI 
7 LAYER  2 
8 ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΗ (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 ΤΥΠΟΣ HDD 

2 ΔΙΑΣΤΑΣΗ 3,5 ΙΝΤΣΩΝ 

3 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 320GB (Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ) 

4 ΣΥΝΔΕΣΗ SATA 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 ΤΥΠΟΣ ΜΝΗΜΗΣ PC2-5300U-555  , DDR2 

2 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1 GB 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 ΤΥΠΟΣ ΚΑΡΤΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 
PCI- EXPRESS 512MB  
(Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ) 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 ΤΥΠΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 
ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & 
ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ  
 

2 ΣΥΝΔΕΣΗ USB 

3 ΧΡΩΜΑ  ΜΑΥΡΟ 

4 ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1,5 μ. 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 ΤΥΠΟΣ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ 
ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΟΠΤΙΚΟ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΜΕ ΤΡΟΧΟ  
ΚΥΛΙΣΗΣ 
 

2 ΣΥΝΔΕΣΗ USB 

3 ΧΡΩΜΑ  ΜΑΥΡΟ 

4 ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1,5 μ. 

 
 
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 ΤΥΠΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 

2 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1TB (Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ)  

3 ΜΕΓΕΘΟΣ 2,5 ΙΝΤΣΩΝ 

4 ΣΥΝΔΕΣΗΜΟΤΗΤΑ  USB  

 
 

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. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή θα πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής 
 
 
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  παραλαβής  αναλωσίμων  υλικών  
. 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, 
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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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