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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
(με μζριμνα τησ ΔΤΥ)

Κζρκυρα, 26-07-2022
Αρ. Πρωτ.: ΔΣΤ/3172/Φ.12-22/ΚΕΡ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Δ/νςθ:
Πλθροφορίεσ:
Αρικ. Σθλεφϊνου:
Δ/νςθ Θλεκτρ.
Σαχυδρομείου:

Ι. Θεοτόκθ 72, 49132

Προσ: 1. «ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΙΑ – Πτυχ.
Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ ΕΔΕ»
sagiasm@gmail.com.
6944510076

Μ. Βλάςςθ
26610-87656
m.vlassi@ionio.gr

2. Κάκε ενδιαφερόμενο
ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν για τθν ανάκεςθ παροχισ τθσ υπθρεςίασ
«Εργαςίεσ διαρρφκμιςθσ αίκουςασ 305 ςτο κτιριο του Σμιματοσ Μουςικϊν πουδϊν
του Ι.Π. ςτο Παλαιό Φροφριο Κζρκυρασ».
Σο Ιόνιο Πανεπιςτιμιο προτίκεται να ανακζςει με τθ διαδικαςία τθσ απευκείασ
ανάκεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 118 του Ν. 4412/16, τθν υπθρεςία «Εργαςίεσ διαρρφκμιςθσ
αίκουςασ 305 ςτο κτιριο του Σμιματοσ Μουςικϊν πουδϊν του Ι.Π. ςτο Παλαιό Φροφριο
Κζρκυρασ».
υνοπτικά πλθροφοριακά ςτοιχεία
Ανακζτουςα Αρχι:
Διαγωνιςτικι Διαδικαςία
Τπθρεςίασ:

Ιόνιο Πανεπιςτιμιο
Ανάκεςθσ Απευκείασ Ανάκεςθ (άρκρο 118 ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει)
Θ με ΑΔΑ: 9ΒΘΗ46Ψ8ΝΨ-ΤΟΑ Απόφαςθ του Πρυτανικοφ
υμβουλίου (29θ υνεδρίαςθ/ΘΘΔ: ΔΣΤ5/13-07-2022)

Σφποσ Τπθρεςίασ:

Παροχι Τπθρεςιϊν

Σίτλοσ Τπθρεςίασ:

«Εργαςίεσ διαρρφκμιςθσ αίκουςασ 305 ςτο κτιριο του
Σμιματοσ Μουςικϊν πουδϊν του Ι.Π. ςτο Παλαιό Φροφριο
Κζρκυρασ»
CPV: 44112000-8 «Διάφορεσ οικοδομικζσ καταςκευζσ»
3.472,00€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ 24%)

CPV:
υνολικιΠροχπολογιηόμενθ δαπάνθ
Χρθματοδότθςθ /Φορζασ
χρθματοδότθςθσ:

2021NA34600331«Επιςκευι, Διαρρφκμιςθ& υντιρθςθ
Κτιριακϊν Τποδομϊν και Εγκαταςτάςεων Ιονίου
Πανεπιςτθμίου»

Κριτιριο επιλογισ του αναδόχου:

Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά
βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι)

Καταλθκτικι Προκεςμία κατάκεςθσ των 01-08-2022
προςφορϊν:
Σόποσ κατάκεςθσ προςφορϊν:

Η προςφορά κα κατατεκεί ςτο Κεντρικό Πρωτόκολλο Ιονίου
Πανεπιςτθμίου, Ιωάννου Θεοτόκθ 72, 49132, Κζρκυρα, με τθν
ζνδειξθ:
«ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ για τθν Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ
Ενδιαφζροντοσ με Α.Π.: ΔΣΤ/3172/26-07-2022
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Παροχι πλθροφοριϊν και
διευκρινίςεων επί τεχνικϊν κεμάτων,
ςχετικά με το αντικείμενο του
διαγωνιςμοφ:

Βλάςςθ Μαρία,
Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν
Ιωάννθ Θεοτόκθ 72 – 49132 Κζρκυρα
26610-87656, m.vlassi@ionio.gr

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΠΗΡΕΙΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ
Σο Ιόνιο Πανεπιςτιμιο κα προβεί ςε εργαςίεσ καταςκευισ ξφλινθσ ψευδοροφισ ςτθν
Αίκουςα 305 του Σμιματοσ Μουςικϊν πουδϊν του Ι.Π. ςτο Παλιό Φροφριο Κζρκυρασ.
Αναλυτικά πρόκειται να γίνουν οι παρακάτω εργαςίεσ:
το κτίριο του Σ.Μ.. ςτθν αίκουςα 305 κα τοποκετθκεί ξφλινθ ψευδοροφι για λόγουσ
βελτίωςθσ τθσ ακουςτικισ ςυμπεριφοράσ του χϊρου και διαμόρφωςθ τθσ αίκουςασ ωσ
εργαςτιριο Μουςικισ Παραγωγισ. Θ καταςκευι τθσ ξφλινθσ ψευδοροφισ κα είναι αντίςτοιχθ
με αυτιν τθσ αίκουςασ 303. Θ επιφάνεια τθσ αίκουςασ ςε κάτοψθ είναι περίπου 11,00Μ2 με
διαςτάςεισ 5,10μΧ2,15μ, ενϊ το φψοσ που κα τοποκετθκεί ωσ ενδιάμεςθ οροφι είναι 3,65μ. Θ
καταςκευι κα είναι ξφλινθ αποτελοφμενθ από ξφλινουσ δοκοφσ ελάτθσ διαςτάςεων 5εκ Χ 13εκ
ςε κάναβο ενϊ ςτθν κάτω πλευρά του κα τοποκετθκοφν πλάκεσ από κόντρα πλακζ διαςτάςεων
45εκ Χ 55εκ. Ζξι φατνϊματα κα περιζχουν φωτιςμό τφπου led με χωνευτό μθχανιςμό και
μεταςχθματιςτι 50 watt, ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο ςχζδιο (ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α’).
Η διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ζωσ τθν 31θ-12-2022.
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά
ι νομικά πρόςωπα που διακζτουν το εκ τθσ νομοκεςίασ απαιτοφμενο τεχνικό προςωπικό.
3. ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Προςφορά γίνεται δεκτι για το ςφνολο τθσ υπθρεςίασ. Θ υπθρεςία δεν υποδιαιρείται.
Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. Θ οικονομικι προςφορά περιλαμβάνει όλεσ τισ
νόμιμεσ κρατιςεισ κακϊσ και κάκε άλλθ δαπάνθ για τθν παροχι των υπθρεςιϊν.
4. ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο ενδιαφερόμενοσ για να λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ υπθρεςίασπρζπει
να κατακζςει ζγγραφθ ςφραγιςμζνθ προςφορά μζχρι 01θ-08-2022 και ϊρα 14:00. Θ
προςφορά υποβάλλεται ςυνταγμζνθ ι μεταφραςμζνθ επιςιμωσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
(ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μποροφν να υποβάλλονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα χωρίσ
να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι), ςε ςφραγιςμζνο φάκελο με τισ εξισ
απαιτοφμενεσ εξωτερικζσ ενδείξεισ:
τοιχεία Αποςτολζα (υποψιφιου Αναδόχου):
Ονοματεπώνυμο φυςικοφ προςώπου ή Επωνυμία νομικοφ προςώπου, Ταχυδρομική διεφθυνςη, Τηλζφωνο,
Αριθμόσ τηλεομοιοτυπίασ και διεφθυνςη ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
Διεφκυνςθ υποβολισ και ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ:
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ΠΡΟ:
Ιόνιο Πανεπιςτιμιο
Ιωάννου Θεοτόκθ 72, 49132, Κζρκυρα
ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ για τθν Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ
με Α.Π.: ΔΣΤ/3172/26-07-2022
«Εργαςίεσ διαρρφκμιςθσ αίκουςασ 305 ςτο κτιριο του Σμιματοσ Μουςικϊν
πουδϊν του Ι.Π. ςτο Παλαιό Φροφριο Κζρκυρασ»
ΠΡΟΟΧΗ: Να ΜΘΝ αποςφραγιςκεί από τθν Σαχυδρομικι Τπθρεςία & το
Πρωτόκολλο.

Μζςα ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ (κυρίωσ φάκελοσ), τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν
προςφορά ςτοιχεία. υγκεκριμζνα ο ςυμμετζχων, κα πρζπει να υποβάλλει τα κάτωκι:
(Α) Χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»
Ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ περιλαμβάνει:
1. Τπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα
δθλϊνει ότι:
α) Ζλαβε πλιρθ γνϊςθ των όρων τθσ πρόςκλθςθσ, τουσ οποίουσ αποδζχεται ρθτά και
ανεπιφφλακτα.
β) Διακζτει το αναγκαίο προςωπικό με τα απαιτοφμενα από τισ ςχετικζσ διατάξεισ
επαγγελματικά προςόντα, τθν απαιτοφμενθ επιςτθμονικι εξειδίκευςθ και ςε ικανό
αρικμό, κακϊσ επίςθσ τα απαιτοφμενα μζςα ι εξοπλιςμό, ϊςτε να πλθροφνται οι
προχποκζςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για το ςκοπό αυτό και για τθν παροχι των
ηθτοφμενων υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
(Β) Χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», όπου
περιζχεται θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα, ςφμφωνα με το Παράρτθμα Β’.
(Γ) Χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ ‘’ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ
ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ «Εργαςίεσ διαρρφκμιςθσ αίκουςασ 305 ςτο κτιριο του Σμιματοσ
Μουςικϊν πουδϊν του Ι.Π. ςτο Παλαιό Φροφριο Κζρκυρασ»’’, όπου περιζχονται τα
δικαιολογθτικά του οικονομικοφ φορζα όπωσ περιγράφονται ςτο άρκρο 9 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ
ΑΝΑΘΕΘ ΤΜΒΑΘ» τθσ παροφςασ.
5. ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ
Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ καταχωρείται ςτισ 26/07/2022:
 το Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ)
 τον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ)
 τον ιςτότοπο του Ιονίου Πανεπιςτθμίου www.ionio.gr
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6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΕ -ΚΡΑΣΗΕΙ
6.1 Προχπολογιςμόσ
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 2.800€ μθ ςυμπ/νου ΦΠΑ
24%, ιτοι 3.472,00€ ςυμπ/νου ΦΠΑ 24% και περιλαμβάνει τθν εκτιμϊμενθ αμοιβι για τθν
παροχι τθσ υπθρεςίασ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ. Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ αποτελεί
το ανϊτατο όριο τθσ ςυμβατικισ αμοιβισ του αναδόχου.
Θ δαπάνθ κα καλυφκεί από το ζργο με ενάρικμο 2021NA34600331 «Επιςκευι,
Διαρρφκμιςθ & υντιρθςθ Κτιριακϊν Τποδομϊν και Εγκαταςτάςεων Ιονίου Πανεπιςτθμίου».
6.2 Παραλαβι
Θ παρακολοφκθςθ, παραλαβι και πιςτοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ κα διενεργθκεί από
αρμόδια επιτροπι παραλαβισ, που ζχει ςυγκροτθκεί με τθν με ΑΔΑ: 9ΒΘΗ46Ψ8ΝΨ-ΤΟΑ
Απόφαςθ του Πρυτανικοφ υμβουλίου (29θ υνεδρίαςθ/13-07-2022/ΘΘΔ:ΔΣΤ5 με ΑΔΑΜ
22REQ010991315 2022-07-25).
6.3 Πλθρωμζσ - Κρατιςεισ
Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά
τθν οριςτικι παραλαβι τθσ υπθρεςίασ από τθν αρμόδια επιτροπι.
Για τθν πλθρωμι ο ανάδοχοσ αποςτζλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςχετικι επιςτολι
παράδοςθσ, βάςει τθσ οποίασ εκδίδεται αντίςτοιχο πρωτόκολλο παραλαβισ από τθν επιτροπι
παραλαβισ.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τμιματοσ γίνεται ςε Ευρϊ, με τθν προςκόμιςθ των νομίμων
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5
του Ν.4412/16, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που ενδεχομζνωσ ηθτθκεί από τισ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
Σον ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ νόμιμθ επιβάρυνςθ,
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τεκμαίρεται ότι ο προςφζρων είναι απολφτωσ ενιμεροσ
από κάκε πλευρά των όρων και ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ του ζργου και ότι ζχει μελετιςει όλα τα
ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ.
7. ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ
Γενικά λαμβάνονται υπόψθ οι διατάξεισ του Ν. 4624/2019, ςχετικά με τθν προςταςία του
ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα , κακϊσ και οι προβλζψεισ
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27 θσ
Απριλίου 2016 (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν Προςταςία Δεδομζνων, ΓΚΠΔ) κακϊσ και οι
ειδικότερεσ διατάξεισ του Ν.3850/2010.
8. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ
Θ ανακζτουςα αρχι αποκλείει ζναν προςφζροντα από τθ ςυμμετοχι του ςτθ διαδικαςία
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο
φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν
φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκοσ λόγουσ:
1) Όταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα
ακόλουκα εγκλιματα:
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α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ
απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν
καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς. 42), και τα
εγκλιματα του άρκρου 187 του Ποινικοφ Κϊδικα (εγκλθματικι οργάνωςθ),
β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ
καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν
Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ.
1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου
2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ
31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και, όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία
υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία
επιρροισ μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ποινικοφ
Κϊδικα,
γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των
άρκρων 3 και 4 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ
δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ (L
198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων),
216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν
λειτουργϊν), 242 (ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.), 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375
(υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ
επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ποινικοφ Κϊδικα και των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ
Σελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των
οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι
αυτϊν των ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ
ςχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των
οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ,
όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ πλαιςίου
2002/475/ΔΕΤ του υμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΤ
του υμβουλίου (EEL 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των
άρκρων 187Α και 187Β του Ποινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35
του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν
πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ
εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν
τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του υμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (EEL
141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2
τθσ Οδθγίασ 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 5θσ
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Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για
τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ
πλαίςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) και τα εγκλιματα
του άρκρου 323Α του Ποινικοφ κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου
εκδόκθκε
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά:
ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν
εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.), προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ,
ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα φμβουλο, τα μζλθ του
Διοικθτικοφ υμβουλίου κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ,
ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου,
ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο
εκπρόςωπο.
2)α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από
δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με
διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία, ι/και
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ
φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα,
οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο
τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει,
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων
είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ, ςτο μζτρο που τθρεί
τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ.
3) Αποκλείεται οποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ
καταςτάςεισ:
α) ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.
4412/2016
β) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ
ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ
αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ
παρόμοιεσ κυρϊςεισ.
4) Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του
άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από
τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
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5) Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια
τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται,
λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ
άνω περιπτϊςεισ
9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ
Για τθν ανάκεςθ του ζργου ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ ανάκεςθ οφείλει
να υποβάλει μαηί με τθν προςφορά του τα κάτωκι δικαιολογθτικά:
1. Νομιμοποιθτικά Ζγγραφα:
 τθν περίπτωςθ ςυμμετζχοντοσ θμεδαποφ ι αλλοδαποφ νομικοφ προςϊπου, τα
δθμοςιευμζνα επίςθμα νομιμοποιθτικά ζγγραφα (Φ.Ε.Κ. ι Γ.Ε.Μ.Θ., κ.λ.π.), τα οποία
προβλζπονται από το δίκαιο τθσ χϊρασ ζδρασ ι λειτουργίασ τουσ, από τα οποία να
προκφπτουν:
- Ο Πρόεδροσ και τα μζλθ του Δ.., κακϊσ και ο Διευκφνων φμβουλοσ, όταν το
νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε.,
- Οι Διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ι Ε.Π.Ε.
 τθν περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου, θ βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν επιτθδευματία
από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Τπθρεςία.
 τθν περίπτωςθ άλλων μορφϊν εταιρειϊν, οποιαδιποτε νομιμοποιθτικά ζγγραφα
από τα οποία να προκφπτουν οι νόμιμοι εκπρόςωποι και οι οποίοι ζχουν δικαίωμα να
δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ.
2. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ του οικονομικοφ φορζα τα
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ
καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ
οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ
φορζα). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα
τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ,
δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/
νόμιμου εκπροςϊπου.
3. Τπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν
οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παρ.1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16 (παρ. 3 του άρκρου 8
«Λόγοι Αποκλειςμοφ»). Θ διλωςθ αυτι μπορεί να γίνεται από νόμιμο εκπρόςωπο του
οικονομικοφ φορζα (ωσ προκφπτει από το πρακτικό εκπροςϊπθςθσ) για το ςφνολο των
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου
του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. Ωσ
εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο
νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό
εκπροςϊπθςισ του κατάτο χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
4. Πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ του οικείου κράτουσ – μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο
να προκφπτει ότι ο οικονομικόσ φορζασ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ φορολογικζσ
υποχρεϊςεισ του.
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5. Πιςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ του οικείου κράτουσ – μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο
να προκφπτει ότι ο οικονομικόσ φορζασ είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ ειςφορζσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ.
6. Τπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα χωρίσ κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ
περί:
 Μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ των περιπτϊςεων α και β τθσ παρ. 3 του
άρκρου 8 «Λόγοι αποκλειςμοφ» τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.
 Μθ επιβολισ αποκλειςμοφ του από τθ ςυμμετοχι ςε εν εξελίξει και μελλοντικζσ
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
Ν.4412/16, άρκρο 74 (Αποκλειςμόσ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ.
Σα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο:
Α) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παρ. 4 και 5, εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο
υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν
εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθ υποβολι τουσ.
Β) Σα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παρ. 1 και 2, τα αποδεικτικά ιςχφουςασ
εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, και τα πιςτοποιθτικά αρμόδιασ αρχισ
ςχετικά με τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν ςε περίπτωςθ ανωνφμων εταιρειϊν,
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ.
Γ) Οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ
για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Η Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνου
τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν
MARIA
Digitally signed by MARIA
PAPAVLASOPO PAPAVLASOPOULOU
Date: 2022.07.26 13:45:50
+03'00'
ULOU
Μαρία Παπαβλαςοποφλου
Εςωτερικι Διανομι.:
-Αντιπρφτανθσ Διοικθτικϊν Τποκζςεων
& Προγραμματιςμοφ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

Σο Ιόνιο Πανεπιςτιμιο κα προβεί ςε εργαςίεσ καταςκευισ ξφλινθσ ψευδοροφισ ςτθν
Αίκουςα 305 του Σμιματοσ Μουςικϊν πουδϊν του Ι.Π. ςτο Παλιό Φροφριο Κζρκυρασ.
Αναλυτικά πρόκειται να γίνουν οι παρακάτω εργαςίεσ:
το κτίριο του Σ.Μ.. ςτθν αίκουςα 305 κα τοποκετθκεί ξφλινθ ψευδοροφι για λόγουσ
βελτίωςθσ τθσ ακουςτικισ ςυμπεριφοράσ του χϊρου και διαμόρφωςθ τθσ αίκουςασ ωσ
εργαςτιριο Μουςικισ Παραγωγισ. Θ καταςκευι τθσ ξφλινθσ ψευδοροφισ κα είναι αντίςτοιχθ
με αυτιν τθσ αίκουςασ 303. Θ επιφάνεια τθσ αίκουςασ ςε κάτοψθ είναι περίπου 11,00Μ2 με
διαςτάςεισ 5,10μΧ2,15μ, ενϊ το φψοσ που κα τοποκετθκεί ωσ ενδιάμεςθ οροφι είναι 3,65μ. Θ
καταςκευι κα είναι ξφλινθ αποτελοφμενθ από ξφλινουσ δοκοφσ ελάτθσ διαςτάςεων 5εκ Χ 13εκ
ςε κάναβο ενϊ ςτθν κάτω πλευρά του κα τοποκετθκοφν πλάκεσ από κόντρα πλακζ διαςτάςεων
45εκ Χ 55εκ. Ζξι φατνϊματα κα περιζχουν φωτιςμό τφπου led με χωνευτό μθχανιςμό και
μεταςχθματιςτι 50 watt, ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο ςχζδιο.
Σο απαιτοφμενο προςωπικό, που κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ επιςκευισ, κα διακζτει τισ ανάλογεσ
άδειεσ που βρίςκονται ςε ιςχφ και ορίηονται από τθν ελλθνικι νομοκεςία *Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ
143Α/2011), ΠΔ 1 (ΦΕΚ3/Α/2013), Τ.Α. Αρικμ. Οικ. 9030/589/Φ.Γ.9.6.4.(Γ) (ΦΕΚ1750/Β/2013),
Τ.Α. Αρικμ. Οικ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ) (ΦΕΚ1447/Β/2013)+.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΡΟ: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ
Ημερομθνία,
ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ:
ΕΠΩΝΤΜΙΑ
Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Τ.
ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΑΡΙΘΜΟ ΣΗΛΕΦΩΝΟΤ
EMAIL
αποδεχόμενοσ πλιρωσ του όρουσ τθσ αρικμ. πρωτ. ΔΣΤ/3172/26-07-2022Πρόςκλθςθσ
Τποβολισ Προςφορϊν, προςφζρω για τισεργαςίεσ:
«Εργαςίεσ διαρρφκμιςθσ αίκουςασ 305 ςτο κτιριο του Σμιματοσ Μουςικϊν πουδϊν του
Ι.Π. ςτο Παλιό Φροφριο Κζρκυρασ»

το ποςό των:

…………………………………….. € (αρικμθτικϊσ) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%,

και
ολογράφωσ:………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

O Προςφζρων
(Τπογραφι / φραγίδα)

