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Κζρκυρα, 23-09-2022
Αρικ. Πρωτ.: ΔΣΤ/3800/φ.23-22/ΚΕΡ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ
Δ/νςθ:
Τ.Κ.:
Πλθροφορίεσ:
Αρικ. Τθλεφϊνου:
Δ/νςθ Θλεκτρ.
Ταχυδρομείου:

Ιωάννθ Θεοτόκθ 72
49132, Κζρκυρα
Μ. Παπαβλαςοποφλου
2661087650

Προσ:

dty@ionio.gr

1. κ. Καρδάμθ Γεϊργιο,
ΣΕ Μθχανικό Δομικϊν Ζργων
Πιςτοποιθμζνο Εκτιμθτι
e-mail: gskar8@gmail.com
2. Κάκε ενδιαφερόμενο

Πρόςκλθςθ Τποβολισ Προςφοράσ
για τθν ανάκεςθ Δθμόςιασ φμβαςθσ Τπθρεςίασ, μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ Απευκείασ Ανάκεςθσ,
με αντικείμενο «Εκτίμθςθ τθσ αγοραίασ αξίασ ακινιτων επί των οδϊν Δθμάρχου Κόλλα 1 και
Δθμάρχου Κόλλα 2, ςτθν Κζρκυρα»
Α. Πλθροφοριακά ςτοιχεία
Ανακζτουςα αρχι: Ιόνιο Πανεπιςτιμιο
Είδοσ ςφμβαςθσ: Δθμόςια Σφμβαςθ Υπθρεςίασ
Διαγωνιςτικι διαδικαςία ανάκεςθσ: Απευκείασ Ανάκεςθ (άρκρο 118 ν.4412/2016 όπωσ ιςχφει)
Θ με ΑΔΑ: 6Φ6Ω46Ψ8ΝΨ-Ν2Η Απόφαςθ του Πρφτανθ
Τίτλοσ υπθρεςίασ: «Εκτίμθςθ τθσ αγοραίασ αξίασ ακινιτων επί των οδϊν

Δθμάρχου Κόλλα 1 και Δθμάρχου Κόλλα 2, ςτθν
Κζρκυρα»
Διάρκεια ςφμβαςθσ: Είκοςι πζντε (25) θμζρεσ
CPV: 79419000-4
«Υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα εκτιμιςεων»

Συνολικι προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 2.820 € (μθ ςυμπ/νου Φ.Π.Α.)
(εκτιμϊμενθ αξία) ςφμβαςθσ: 3.496,80 € (ςυμπ/νου Φ.Π.Α 24%)
Χρθματοδότθςθ /Φορζασ χρθματοδότθςθσ: Τακτικόσ Προχπολογιςμόσ οικ. ζτουσ 2022 (ΚΑΕ 0419)
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ: Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά βάςει τιμισ
Καταλθκτικι προκεςμία κατάκεςθσ των 27-09-2022
προςφορϊν:
Τόποσ και τρόποσ κατάκεςθσ προςφορϊν: Κατάκεςθ ςτο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Ιονίου
Πανεπιςτθμίου
Ιωάννθ Θεοτόκθ 72, 49132 Κζρκυρα
τθλ: 2661087646 & 2661087609
Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Μαρία Παπαβλαςοποφλου,2661087650, dty@ionio.gr
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Β. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΠΘΡΕΙΑ–ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΘ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ
Θ παροχι τθσ εν λόγω υπθρεςίασ αφορά τθν εκτίμθςθ τθσ αγοραίασ αξίασ ακινιτων επί των οδϊν Δθμάρχου
Κόλλα 1 και Δθμάρχου Κόλλα 2, ςτθν Κζρκυρα, τα οποία το Ιόνιο Πανεπιςτιμιο προτίκεται να αγοράςει βάςει των
διατάξεων του ΠΔ 715/1979, όπωσ αυτά περιγράφονται παρακάτω:
-ΚΣΘΡΙΑ (Α) ΚΑΙ (Β) (οδόσ Δθμάρχου Κόλλα 1)
(με ΚΑΕΚ γεωτεμαχίου 240542051007-0-0)
Σφμφωνα με το από Ιοφλιο 2001 Τοπογραφικό Διάγραμμα του Πολιτικοφ Μθχανικοφ Χρ. Κεφαλλωνίτθ, πρόκειται
για οικόπεδο επιφάνειασ 1.554,45τ.μ., ακανόνιςτου ςχιματοσ, μετά του επ’ αυτό διϊροφου κτίςματοσ,
καλυπτόμενθσ επιφάνειασ 442τ.μ.,ςτο οποίο λειτουργεί κυρίδα τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και ζτερου
ερειπωμζνου κτίςματοσ. Κατά το Τοπογραφικό Διάγραμμα πρόκειται για ζνα αρχικό τεμάχιο (01) επιφάνειασ
1.047,90τ.μ. και δεφτερο τεμάχιο (02) επιφάνειασ 506,55τ.μ. το οποίο προςκυρϊκθκε ςτο τεμάχιο 01 και τθν
δθμιουργία ενόσ τεμαχίου, οικοπζδου ςυνολικισ επιφάνειασ 1.554,45τ.μ.
(Α) Πρόκειται για ζνα κτίριο καταςκευαςμζνο πριν το ζτοσ 1955, νομίμωσ υφιςτάμενο ωσ ζχει, εντόσ οικοπζδου
επιφάνειασ 1.554,45τ.μ. επί του Ο.Τ. 158, που αποτελείται από υπόγειο, ιςόγειο και πρϊτο όροφο με επιφάνειεσ
και χριςεισ που παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα:
Α/Α

ΟΡΟΦΟ
Υπόγειο
Ιςόγειο
Όροφοσ
φνολο

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ(τ.μ.)
420,44
420,44
431,96
1.272,84

ΧΡΘΘ
Βοθκθτικι χριςθ
Κφρια χριςθ - Κατάςτθμα
Κφρια χριςθ - Κατοικία

Το διϊροφο κτίριο μετά υπογείου αποτελείται από κατάςτθμα και τρία διαμερίςματα όπωσ αναλυτικά
περιγράφονται παρακάτω:
Στάκμθ Υπογείου: Επιφάνειασ 420,44τμ, που περιλαμβάνει χϊλλ, δφο κλιμακοςτάςια προσ το ιςόγειο,
κθςαυροφυλάκιο, διάδρομο, τζςςερεισ αποκικεσ, κυλικείο, τουαλζτεσ και λεβθτοςτάςιο.
Στάκμθ Ιςογείου: Επιφάνειασ 420,44τμ, που περιλαμβάνει τραπεηικό κατάςτθμα ενιαίου χϊρου, με κεντρικι
είςοδο, αίκουςα εξυπθρζτθςθσ πελατϊν, γκιςζ, ταμεία, γραφείο διευκυντι, αποκικθ, δφο κλίμακεσ κακόδου
ςτθν υπόγεια ςτάκμθ. Το τραπεηικό κατάςτθμα ζχει τθν κεντρικι είςοδο ςτον ακάλυπτο χϊρο προσ τθν Πλατεία
Δθμαρχείου και άλλθ μια είςοδο από τον πίςω ακάλυπτο χϊρο μζςω μεταλλικισ κφρασ, κακϊσ και ανεξάρτθτο
κλιμακοςτάςιο ανόδου ςτον αϋ όροφο για τθν πρόςβαςθ ςτα διαμερίςματα του ορόφου.
Στάκμθ Α’ Ορόφου: Επιφάνειασ 431,96τμ και περιλαμβάνει κλιμακοςτάςιο, χωλλ και τρία διαμερίςματα. Διακζτει
επίςθσ μικρό εξϊςτθ ςτθν πρόςοψθ. Θ πρόςβαςθ ςτα διαμερίςματα πραγματοποιείται από εςωτερικό
κλιμακοςτάςιο ςτθν πίςω πλευρά του κτιρίου.
(Β) Το ζτερο ερειπωμζνο κτίριο ζχει χαρακτθριςτεί ωσ ιςτορικό διατθρθτζο μνθμείο ςφμφωνα με το
ΦΕΚ416Β/21.06.88.
-ΚΣΘΡΙΟ (Γ) (οδόσ Δθμάρχου Κόλλα 2)
(με ΚΑΕΚ γεωτεμαχίου 240542051019-0-0)
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Πρόκειται για ερειπωμζνο διϊροφο μετ’ ιςογείου κτίριο ςυνολικισ επιφάνειασ 116τμ.

Θ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε είκοςι πζντε (25) θμζρεσ, από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ ςτον ανάδοχο-πάροχο.
Γ. ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΑΝΑΘΕΘ
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
τιμισ.
Ο ςυμμετζχων ςτθ διαδικαςία κεωρείται ότι με τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του αποδζχεται πλιρωσ
και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.
Δ. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ «ΠΑΡΟΧΟΤ ΤΠΘΡΕΙΑ»
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ο «πάροχοσ τθσ υπθρεςίασ» κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά
με τθν ανακζτουςα αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ
ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Ο «πάροχοσ» κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ
νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων
τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ,
υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ.
Ο «πάροχοσ» κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ
νομοκεςίασ που διζπει το αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον «πάροχο», ο οποίοσ
υποχρεοφται μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που
ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν Υπθρεςία, τα
απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.
Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ από τον «πάροχο» ςε οποιοδιποτε τρίτο των υποχρεϊςεων και
δικαιωμάτων που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ μεταξφ αυτοφ και τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Θ εκτζλεςθ του ζργου αφορά διάςτθμα (25) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
απόφαςθσ ανάκεςθσ ςτον ανάδοχο-πάροχο.

Ε. ΟΡΟΙ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΝΑΨΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Οι προςφορζσ κα πρζπει να ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, διαφορετικά κα απορρίπτονται
ωσ απαράδεκτεσ.
Επιπλζον θ προςφορά κα πρζπει να είναι υπογεγραμμζνθ αρμοδίωσ.
Οι προςφορζσ γίνονται δεκτζσ μόνο ςε ευρϊ. Προςφορζσ ςε οποιαδιποτε άλλο νόμιςμα εκτόσ
από το ευρϊ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ
Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν επιτρζπονται. Σε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ.
Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και ςε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται ωσ
απαράδεκτεσ.
Προςφορζσ που κα υποβλθκοφν ι περιζλκουν ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο
εκπρόκεςμα, δεν κα αξιολογθκοφν
Όλεσ οι εμπρόκεςμεσ προςφορζσ κα αξιολογθκοφν από τθν Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του
Ιονίου Πανεπιςτθμίου.
Θ ςφμβαςθ κα ςυνταχκεί ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα
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9.
10.
11.
12.
13.

Θ ανάκεςθ τθσ υπθρεςίασ κα γίνει με το κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφοράσ βάςει τιμισ.
Όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ υπζρ τρίτων βαραίνουν τον «μελετθτι», ο δε ΦΠΑ κα επιβαρφνει το
Δθμόςιο, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων δικαιολογθτικϊν.
Αρμόδια για τθν επίλυςθ οποιαςδιποτε διαφοράσ που απορρζει από τθν παροφςα ι από τθν
ςφμβαςθ που κα ςυνταχκεί ςε εκτζλεςθ αυτισ, είναι τα δικαςτιρια του Νομοφ Κζρκυρασ.
Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ, θ ανακζτουςα αρχι τθ δθμοςιεφει ςτο ΚΘΜΔΘΣ,
ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 38 του ν.4412/2016 και τθν κοινοποιεί ςτον οικονομικό
φορζα. Με τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ, θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει ςυναφκεί
και θ υπογραφι του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.

Σ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ο ενδιαφερόμενοσ για να λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ υπθρεςίασ πρζπει να
κατακζςει ζγγραφθ ςφραγιςμζνθ προςφορά μζχρι 27θ-09-2022. Θ προςφορά υποβάλλεται
ςυνταγμζνθ ι μεταφραςμζνθ επιςιμωσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, 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:
ΠΡΟ:
Ιόνιο Πανεπιςτιμιο
Ιωάννου Θεοτόκθ 72, 49132, Κζρκυρα
ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ για τθν Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ
με Α.Π.: ΔΣΤ/3800/23-09-2022
«Εκτίμθςθ τθσ αγοραίασ αξίασ ακινιτων επί των οδϊν Δθμάρχου Κόλλα 1 και Δθμάρχου
Κόλλα 2, ςτθν Κζρκυρα»

ΠΡΟΟΧΘ: Να ΜΘΝ αποςφραγιςκεί από τθν Ταχυδρομικι Υπθρεςία & 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:
(ι) Χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΣΕΧΝΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ»
Ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ περιλαμβάνει:
1. Νομιμοποιθτικά Ζγγραφα:
 Στθν περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου, θ βεβαίωςθ ζναρξθσ εργαςιϊν επιτθδευματία από τθν
αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία.
4

22PROC011299691 2022-09-23
2. Υπεφκυνθ 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.
γ) Είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο Μθτρϊο Πιςτοποιθμζνων Εκτιμθτων του Υπουργείου Οικονομικϊν.
δ) Δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παρ.1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16
(ιι) Χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ», όπου περιζχεται θ
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα, ςφμφωνα με το Παράρτθμα Β’.
Η. ΔΘΜΟΙΟΣΘΣΑ
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ καταχωρείται ςτισ 23/09/2022:
 Στον ιςτότοπο του Ιονίου Πανεπιςτθμίου www.ionio.gr
Θ. ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΘΣΑ
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 Συμβουλίου τθσ 27 θσ Απριλίου 2016 (Γενικόσ
Κανονιςμόσ για τθν Προςταςία Δεδομζνων, ΓΚΠΔ) κακϊσ και οι ειδικότερεσ διατάξεισ του Ν.3850/2010.
Θ .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:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ ΔΕΥ του Συμβουλίου 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου 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,
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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 Συμβουλίου 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 Τελωνειακοφ 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 Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ
τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και
για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (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 Συμβουλίου, 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 Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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 Συμβουλίου τθσ 5θσ 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/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (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 Σφμβουλο, τα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ,
ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου,
ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο.
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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.
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

Θ Αναπλθρϊτρια Προϊςταμζνου
τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν
Digitally signed by MARIA
MARIA
PAPAVLASOPOU PAPAVLASOPOULOU
Date: 2022.09.23 15:47:40
+03'00'
LOU

Μαρία Παπαβλαςοποφλου
Εςωτερικι Διανομι.:
-Πρφτανθ Ι.Π.
-Αντιπρφτανθσ Διοικθτικϊν Υποκζςεων
& Προγραμματιςμοφ Ι.Π.
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Β’
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΠΡΟ: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ
Θμερομθνία,
ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΨΘΦΙΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ:
ΕΠΩΝΤΜΙΑ
Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Τ.
ΔΙΕΤΘΤΝΘ
ΑΡΙΘΜΟ ΣΘΛΕΦΩΝΟΤ
EMAIL
αποδεχόμενοσ πλιρωσ του όρουσ τθσ αρικμ. πρωτ. ΔΣΤ/3800/23-09-2022 Πρόςκλθςθσ
Τποβολισ Προςφορϊν, προςφζρω για τισ εργαςίεσ:
«Εκτίμθςθ τθσ αγοραίασ αξίασ ακινιτων επί των οδϊν Δθμάρχου Κόλλα 1 και Δθμάρχου
Κόλλα 2, ςτθν Κζρκυρα»

το ποςό των:

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

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

O Προςφζρων
(Τπογραφι / φραγίδα)
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