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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΗΧΝ 
Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ- ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΕΑΚΤΝΘΟΤ 
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ   
 
               
               
 
 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ 

ΕΝΔΘΑΦΕΡΟΝΣΟ ΕΣΗΘΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΩΝ 

ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΖΑΚΤΝΘΟΤ 

 
 αο ελεκεξώλνπκε όηη ε Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Εαθύλζνπ, έρνληαο ππόςε : 
 
 
 1.Σν  Ν.3852/7-6-20102010 «Νεα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνηθεζεο –Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο ». 
2. Σν ΠΓ 80/2016(ΦΔΚ 145Α) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο δηαηάθηεο.» 
3. Σν Ν .4412/2016(ΦΔΚ Α 147/8-8-2016)πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Δξγσλ ,Πξνκεζεηώλ θαη 
Τπεξεζηώλ(πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

4 .Σελ ππ΄αξηζ.71535/28859/13-9-2021 (ΑΓΑ ΧΓΡ7ΛΔ-ΘΟΚ),(ΦΔΚ 778/Τ.Ο.Γ.Γ/17-9-2021) 

απόθαζε ηεο Πεξηθεξεηάξρε Ηνλίσλ Νήζσλ «Παξάηαζε ζεηείαο Υσξηθώλ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ θαη 

νξηζκόο λέσλ Υσξηθώλ Αληηπεξηθεξεηαξρώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ. 
5.Σελ ππ΄αξηζκ 76736/31219/29-9-2021,(ΑΓΑ 6ΛΝΥ7ΛΔ-ΞΦΚ),(ΦΔΚ 4578/Β/4-10-2021) 
Απόθαζε ηεο Πεξηθεξεηάξρε Ηνλίσλ Νήζσλ «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο λένπο Υσξηθνύο 
Αληηπεξηθεξεηάξρεο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ Κέξθπξαο θαη Εαθύλζνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ 
Νήζσλ, θαζώο θαη πξόζζεηεο αξκνδηόηεηεο ζηνπο Υσξηθνύο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Πεξηθεξεηαθώλ 
Δλόηεησλ Λεπθάδαο , Κεθαιιελίαο θαη Ηζάθεο». 
6.Σελ ππ ΄αξηζκ  187-31/28-12-21 ,ΑΓΑ Φ56Β7ΛΔ-ΒΟΒ  απόθαζε  ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 
πκβνπιίνπ   ,   ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε πξνππνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022  ηεο Πεξηθέξεηαο 
Ηνλίσλ Νήζσλ . 
7.Σν ππ΄αξηζκ 19834/10-12-2022, ΑΓΑ 9Π31ΟΡ1Φ-ΠΞΓ  έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
Πεινπνλλήζνπ, Γπη.Διιάδαο θαη Ηνλίνπ ,κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ν πξνππνινγηζκόο νηθνλνκηθνύ έηνπο 
2022  ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ. 

8. Σελ ππ΄αξηζκ 33-6-/28-2-2022,ΑΓΑ Φ8ΚΓ7ΛΔ-ΤΒΟ, Απόθαζε Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ κε 
ηελ νπνία εγθξίζεθε ην Πξόγξακκα Πξνκεζεηώλ έηνπο 2022 ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ  . 
 
9.Σν ππ΄αξηζκ 31200/6323/18-04-2022 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο Κηηξηαθώλ & Τδξαπιηθώλ Έξγσλ 
γηα ηελ Δηήζηα πληήξεζε θαη Σερληθή Τπνζηήξημε αλειθπζηήξσλ ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ 
ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Εαθύλζνπ. 
 
10.Σελ από 73/18-04-2022 Βεβαίσζε ύπαξμεο πίζησζεο ζηνλ Δηδηθό Φνξέα 03073 ΚΑΔ 
085100001 ηνπ Γξαθείνπ  Πξνϋπνινγηζκνύ θαη Γεκνζηνλνκηθώλ Αλαθνξώλ, πνζνύ 2500,00€ γηα 
ηελ ζπληήξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 
Εαθύλζνπ. 

 

              
            Εάθπλζνο   10-5-2022                    
    
            Αξ. πξση. Οηθ  36869 / 7514 
 
           ΠΡΟ:Κάζε Δλδηαθεξόκελν  
 
      ΚΟΗΝ: 
1.Δπηκειεηήξην Εαθύλζνπ 
2.Mέιε επηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκώλ 
Πξνκεζεηώλ – Δξγαζηώλ θαη Αμηνιόγεζεο  
πξνζθνξώλ 2022 

    

 



11. Σελ ππ΄αξηζκ 339-18/19-4-2022 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε 
ε εμεηδίθεπζε ηεο πίζησζεο γηα ηελ  Δηήζηα πληήξεζε θαη Σερληθή Τπνζηήξημε αλειθπζηήξσλ ησλ 
θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Εαθύλζνπ. 

 
 12.Σελ ππ΄αξηζκ 31977/6501/20-4-2022 ,ΑΓΑ ΦΡΥΛ7ΛΔ-Β28 ,απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 
κε  αξηζκό απόθαζεο Α/Α 957,Δηδηθνύ Φνξέα 03073 ,ΚΑΔ 0851.00.001, πνζνύ 2500,00€ .  

      
 

13. Σελ ππ΄αξηζκ 374-20/04-05-2022 ΑΓΑ 9ΦΠΧ7Λ-ΑΒΞ Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε ηεο ππ΄αξηζκ.339-18/19-4-2022 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε εμεηδίθεπζε ηεο πίζησζεο γηα ηελ  Δηήζηα πληήξεζε θαη 
Σερληθή Τπνζηήξημε αλειθπζηήξσλ ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 
Εαθύλζνπ, πνζνύ 2500,00€  σο πξνο ηελ θαηαλνκή ηνπ πνζνύ , ην νπνίν αθνξά ην έηνο 2022 θαη 
2023 (από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο θαη γηα έλα έηνο) θαη εθ παξαδξνκήο αλαθέξζεθε 
κόλν ην έηνο 2022. 

 
14.Σελ ππ΄αξηζκ πξση. 36408/7371/10-5-2022 απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε  αξηζκό 
απόθαζεο Α/Α 1062 θαη ΑΓΑ 6Γ287ΛΔ-Μ1Λ,Δηδηθνύ Φνξέα 03073 ,ΚΑΔ 0851.00.001, πνζνύ  
1666,65 € γηα ην έηνο 2022 θαη ην πνζόλ 833,33€  γηα ην έηνο 2023 (έσο  θαη 4/2023). 
 
, ζα πξνβεί ζηελ ζπγθέληξσζε πξνζθνξώλ γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε γηα ηελ   εηήζηα ζύκβαζε 
ζπληήξεζεο γηα ηνπο αλειθπζηήξεο ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 
Εαθύλζνπ, Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ ,ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο  
Κ.Τ.Α.Φ.Α./9.2/ΟΗΚ.28425/22-12-2008 «πκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, 
ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ» (ΦΔΚ Β/2604 - 22/12/2008). 
 
πγθεθξηκέλα ζα πξνβεί ζπγθέληξσζε πξνζθνξώλ γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ ησλ 
θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Εαθύλζνπ ηεκ.  4    πνπ έρνπλ σο εμήο: 
 

1).Αλειθπζηήξαο κεηαθνξάο 10 αηόκσλ ζην θηίξην ηνπ Γηνηθεηεξίνπ. 
2).Αλειθπζηήξαο κεηαθνξάο 8 αηόκσλ ζην θηίξην ηνπ Μηθξνύ Γηνηθεηεξίνπ. 
3).Αλειθπζηήξαο κεηαθνξάο 5 αηόκσλ ζην θηίξην ηεο Γ/λζεο Αλάπηπμεο, Ακπειόθεπνη. 
4).Αλειθπζηήξαο ζθάιαο κε πιαηθόξκα 250 kg ζην θηίξην ηνπ Γηνηθεηεξίνπ. 

 

ΑΝΣΘΚΕΘΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Σακηική σνηήρηζη 

Δηεζίσο ζε δώδεθα (12) ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα όπσο απνξξέεη από ηνπο ηζρύνληεο λόκνπο θαη 

δηαηάμεηο, ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηηο αλάγθεο όπσο απηέο δηακνξθώλνληαη θαηά ηελ 

ρξήζε 

ησλ αλειθπζηήξσλ, ζα γίλεηαη πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςε ειέγρνπ θαη ηαθηηθήο ζπληήξεζεο από 

ηνπο ηερληθνύο ηνπ αλαδόρνπ, κε ζθνπό ηελ εθηέιεζε ησλ αθόινπζσλ εξγαζηώλ: 

_ ηνλ έιεγρν θαη ηε ξύζκηζε ησλ ειεθηξηθώλ, κεραληθώλ θαη πδξαπιηθώλ κεξώλ γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο 

θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηδίσο ησλ πεξηζζόηεξν θαηαπνλνύκελσλ κεξώλ (π.ρ.: ησλ ζπξώλ 

νξόθσλ, 

ησλ κεραληζκώλ θιεηδώκαηνο ησλ ζπξώλ, ησλ ζηδεξνηξνρηώλ θ.ι.π.), 

_ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο όινπ ηνπ εμνπιηζκνύ 

αζθαιείαο 

(κεραληζκόο αζθαιείαο, ζύζηεκα απηόκαηνπ ειέγρνπ ππεξβνιηθήο ηαρύηεηαο, επαθέο αζθαιείαο 

θ.ι.π.), 

_ηνλ έιεγρν ηεο αθεξαηόηεηαο ησλ ζπξκαηόζρνηλσλ αλάξηεζεο, ησλ ηξνραιηώλ θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ 

πέδεζεο, 



_ηελ επαιήζεπζε ηνπ επηπέδνπ κόλσζεο ησλ ειεθηξηθώλ θπθισκάησλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

αθεξαηόηεηαο ηεο γείσζεο, 

_ ηνλ θαζαξηζκό, ηε ιίπαλζε θαη ηε ξύζκηζε ησλ θηλνπκέλσλ κεξώλ θαη 

_ηελ θαηαγξαθή θαη άκεζε ελεκέξσζε ηνπ εξγνδόηε γηα ηπρόλ πξόζζεηεο εξγαζίεο/πιηθά 

απαξαίηεηα γηα ηελ αζθαιή θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα. 

Ο Αλάδνρνο ζπληεξεηήο ζα πξέπεη λα δηαηεξεί ηνπο ρώξνπο ησλ κεραλνζηαζίσλ θαη ηα θξεάηηα 

ησλ αλειθπζηήξσλ θαζαξά, απαιιαγκέλα από πιηθά ζπληήξεζεο, παιηά αληαιιαθηηθά, ζθνππίδηα 

θ.ι.π., θαζώο θαη αζθαιηζκέλνπο (θιεηδσκέλνη όινη νη ρώξνη). 

 

ΤΠΟΥΡΕΩΕΘ ΣΟΤ ΤΝΣΗΡΗΣΗ 

 

Ο ζπληεξεηήο ππνρξενύηαη λα εθηειέζεη ην παξαπάλσ έξγν κε επηκέιεηα, ζύκθσλα κε ηνπο 

θαλόλεο ηεο επηζηήκεο, ηεο ηέρλεο θαη ηεο ηερληθήο θαη ηηο ηζρύνπζεο λνκηθέο δηαηάμεηο. 

Ο ζπληεξεηήο ππνρξενύηαη λα νξίζεη ηειέθσλν, FΑΥ, θηλεηό γηα επηθνηλσλία όιεο ηηο ώξεο θαη 

εκέξεο ηνπ έηνπο. Σα αλσηέξσ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηνπνζεηεκέλα κέζα ζηνπο αλειθπζηήξεο 

ζε εκθαλέο ζεκείν. 

ε πεξίπησζε πνπ ν ΔΡΓΟΓΟΣΖ εηδνπνηεί όηη παξνπζηάζηεθε βιάβε ζηνλ αλειθπζηήξα, ν 

ζπληεξεηήο ππνρξενύηαη λα ζηέιλεη εηδηθό ζπλεξγείν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο κεηά από 

ζρεηηθή θιήζε ηνπ ΑΜΔΑ (ην αξγόηεξν εληόο δύν σξώλ από ηελ ζηηγκή πνπ ζα θιεζεί θαη ζε 

νπνηαδήπνηε εκέξα θαη ώξα ηνπ έηνπο). 

Να ηνπνζεηεί ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ ζαιάκνπ θαη ηεο εηζόδνπ ηνπ αλειθπζηήξα πηλαθίδα ε νπνία 

ζα θέξεη ηελ επσλπκία, ην ηειέθσλό ηνπ ζπλεξγείνπ πληήξεζεο θαη ηνλ θσδηθό ηεο 

εγθαηάζηαζεο. 

Οη εξγαζίεο πληήξεζεο θαη Δπηζθεπήο ζα γίλνληαη ζε εξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ σξαξίνπ ησλ εηδηθώλ ζπλεξγείσλ, όπσο νξίδεη ν λόκνο. 

Ο πληεξεηήο ππνρξενύηαη λα θξνληίδεη γηα ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ αλαγθαίσλ 

αληαιιαθηηθώλ,αλάινγα κε ηελ παιαηόηεηα θαη ηα ηδηαίηεξα ηερληθά θαη θαηαζθεπαζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Μεηά από θάζε έιεγρν, ν ζπληεξεηήο ζα ιακβάλεη ηα ελδεηθλπόκελα κέηξα γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

ησλ θζνξώλ ή βιαβώλ ή ειιείςεσλ πνπ δηαπηζηώλνληαη γηα ηελ πιήξε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ 

αλειθπζηήξσλ. Δπίζεο, ν ππεύζπλνο ζπληεξεηήο ζα πξέπεη λα παξίζηαηαη θαη λα ελεκεξώλεη ην 

βηβιίν ζπληήξεζεο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο απνθαηάζηαζεο ζνβαξώλ βιαβώλ θαη αληηθαηάζηαζεο 

ή αιιαγήο εμαξηεκάησλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ αλειθπζηήξα. 

ε κάθε περίπηωζη ποσ ο ανελκσζηήρας κριθεί επικίνδσνος για ηην αζθάλεια ηων επιβαηών, ο 

ζσνηηρηηής θα πρέπει να διακόπηει ηη λειηοσργία ηοσ και να ηοποθεηεί, μέτρι ηην ολοκλήρωζη ηης 

επιζκεσής ζε όλες ηις θύρες ηοσ ανελκσζηήρα, πινακίδα με ηίηλο: ΠΡΟΟΥΗ ΚΙΝΔΤΝΟ Ο 

ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΔΕΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΕΙ. 

Ο ζπληεξεηήο έρεη επζύλε γηα θάζε αηύρεκα πνπ νθείιεηαη ζε θαθή ζπληήξεζε θαη κε ιήςε ησλ 

απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο. Σν απαζρνινύκελν κε ηε ζπληήξεζε θαη ηπρόλ επηζθεπέο 

πξνζσπηθό πξέπεη λα απνηειείηαη από εηδηθνύο θαη πεπεηξακέλνπο ηερληθνύο πνπ θαηέρνπλ ηηο 

πξνβιεπόκελεο άδεηεο. 

ηνλ αλάδνρν ζπληεξεηή ζα ππνβάιινληαη θπξώζεηο, ζύκθσλα κε ην ΦΔΚ 2604 ηεύρνο 

Β/22/12/2008. 

Ο ζπληεξεηήο αλ δελ εθηειέζεη ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο ή δε ζπκκνξθσζεί κε ηπρόλ ππνδείμεηο 

ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο, ηόηε θεξύζζεηαη έθπησηνο. Σν πξνζσπηθό ηνπ ζπληεξεηή ζα είλαη 

αζθαιηζκέλν κε επζύλε ηνπ. 

 

 



 H   δαπάλε ζα θαιπθζεί από ην πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2022 από ηνλ Δηδηθό Φνξέα 03073 θαη 

ΚΑΔ 085100001  ελδεηθηηθήο πξνϋπνινγηδόκελεο αμίαο 1666,65€ θαη γηα ην έηνο 2023 ,πνζόλ 

833,33€( έως  και 4/2023) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

 Βεβαηώλεηαη όηη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αλσηέξσ δαπάλεο ππάξρεη δηαζέζηκε εγγεγξακκέλε 

πίζησζε ζηνλ Δηδηθό Φνξέα 03073 θαη ΚΑΔ 085100001  .  

 ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζύκθσλα κε 
ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ζηνλ 
ηόπν θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζε.  
πγθεθξηκέλα 0,10% θξάηεζε  ππέξ  ΔΑΓΖΤ   , ε νπνία ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ 
αλαινγηθό ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ’ απηνύ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20% . 
 
Οι ενδιαθερόμενοι καλούνηαι  μέτρι ηην Δεσηέρα  16-5-2022  και ώρα 10:00 πμ  να 

σποβάλοσν  ηην οικονομική ηοσς  προζθορά  ζε κλειζηό ζθραγιζμένο θάκελο ,ζηην οποία 

πρέπει να αναγράθεηαι η ηιμή μονάδας ζσμπεριλαμβανομένοσ ΦΠΑ . 

 Ο δικαιούτος θα επιλεγεί βάζη ηης ταμηλόηερης ζσνολικής προζθοράς ζε εσρώ ,μεηά ηην 

ζύγκριζη ηιμής μονάδας. 

Γηθαίσµα ζπµµεηνρήο έρνπλ όια ηα θπζηθά ή λνµηθά πξόζσπα θαζώο θαη νη ελώζεηο 

πξνµεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ζην θάθειν ζα πξέπεη λα πεξηέρνληαη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 

1.Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα  

2.Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα 

3.Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ .ε πεξίπησζε πνπ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη 

- λνκηθά πξόζσπα ,ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά αθνξνύλ ηνπο δηαρεηξηζηέο, 

- ζηηο πεξηπηώζεηο ΔΠΔ.ΟΔ θαη ΔΔ ηνπο δηαρεηξηζηέο 

- ζηηο πεξηπηώζεηο ΑΔ ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν  θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ.  

Ζ πξνζθνξά θαη θάζε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληα πνπ ηπρόλ απαηηείηαη, ππνγξάθεηαη από 
ηνλ ίδην ή από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπό ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 
λνκηθό πξόζσπν , ζηηο πεξηπηώζεηο ΔΠΔ,.ΟΔ  , ΔΔ  ,ΗΚΔ θαη  ζηηο πεξηπηώζεηο ΑΔ . 
  

Χο εθπξόζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο άξζξνπ, 

λνείηαη ν λόκηκνο εθπξόζσπνο απηνύ, όπσο πξνθύπηεη από ην ηζρύνλ 

θαηαζηαηηθό ή ην πξαθηηθό εθπξνζώπεζήο ηνπ θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθό 

πξόζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο 

ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο.  

 

Ο δηθαηνύρνο ζα επηιεγεί βάζε ηεο ρακειόηεξεο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο ζε επξώ ,κεηά ηελ 

ζύγθξηζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζθεξόκελεο ηηκήο . 

Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη, κε απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ πξνζθέξνληνο, ζην Σκήκα Γξακκαηείαο, 

ζην θαηάζηεκα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Εαθύλζνπ, Γηνηθεηήξην, Εάθπλζνο, Σ.Κ. 29100, 1νο 



όξνθνο, κε ηελ έλδεημε: για ηην Περιθέρεια Θονίων Νήζων, Περιθερειακής Ενόηηηας 

Ζακύνθοσ, Δ/νζη Διοικηηικού - Οικονομικού, Σμήμα Προμηθειών μέτρι ηην Δεσηέρα  16-5-

2022   και ώρα 10:00 πμ. 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη δεκόζηα ηελ ίδηα κέξα θαη ώξα  10:30 πκ 

ζην Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΠΔ Εαθύλζνπ, από ηελ αξκόδηα επηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκώλ 

Πξνκεζεηώλ – Δξγαζηώλ θαη Αμηνιόγεζεο  πξνζθνξώλ , πνπ έρεη νξηζζεί κε ηελ ππ ΄αξηζκ 70-

05/01-02-2022 ΑΓΑ ΦΝ4Φ7ΛΔ-PKO Απόθαζε  ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο .   

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, είλαη εθπξόζεζκεο 
θαη επηζηξέθνληαη .  

Ζ παξνύζα πξόζθιεζε  ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Δλόηεηαο Εαθύλζνπ θαη  ζα αλαξηεζεί ζηελ δηθηπαθή πύιε ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ 
http/www.pin.gov.gr.  
  
Σέινο ζα  δηαβηβαζηεί ζην Δπηκειεηήξην Εαθύλζνπ γηα ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξόκελσλ κειώλ.    
 
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ, επίζεο, λα ιακβάλνπλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο πξόζθιεζεο απεπζείαο 
δηαπξαγκάηεπζεο από : 
     Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ 
     ΠΔ Εαθύλζνπ 
     Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ  
     Σκήκα Πξνκεζεηώλ 
     Γηνηθεηήξην, Εάθπλζνο, 29100 
     ηει. 26953-60337 ,2695360343 & fax. 26950-49192  

    Δmail : vertzagias@pin.gov.gr 

Πιεξνθνξίεο: 2695360337 θαη 2695360343 

                                                                   Η ΑΝΣΘΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΡΥΗ 
                                                             
 

                                                                                           ΑΘΚΑΣΕΡΘΝΗ ΜΟΘΩΝΑΘΟΤ  


		2022-05-11T08:55:35+0300
	SOTIRIA MILESI




