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                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ                   
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
 
Ταχ. Δ/νση : N.E.O Πατρών-Αθηνών 28                         
T.K : 26441                                                                  
Πληροφορίες: Ν.Σπηλιώτη   
Τηλέφωνο: 2613 600163 
Fax : 2610 423421 
E-mail : tpdy@apd-depin.gov.gr                                                     

Πάτρα,       04-05-2015 

 
Αριθ.Πρωτ.:52948/3886 

 
 

 
 
 

 
  
ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη με κριτήριο κατακύρωσης  
                τη χαμηλότερη τιμή για την ενοικίαση χώρου και εξοπλισμού για την διεξαγωγή του 3rd 

                        Project & Steering Committee Meeting και του αρχικού Thematic Seminar στην Κέρκυρα  
                του εταίρου Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε. & Ι. για το έργο «Adriatic Holistic Forest  
                Fire Protection (HOLISTIC)» που συγχρηματοδοτείται από το ΙΡΑ κατά 85% και εθνικούς 
                πόρους κατά 15% στα πλαίσια του διασυνοριακού προγράμματος συνεργασίας Adriatic  
                IPA Cross Border Cooperation Programme 2007-2013, με κωδικό αριθμό 1ο str./0001/0»  
 
Η Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. έχοντας υπόψη : 

1. Την εγκεκριμένη σύμβαση του έργου «Adriatic Holistic Forest Fire Protection (HOLISTIC)» 
με κωδικό αριθμό 1ο str./0001 του διασυνοριακού προγράμματος συνεργασίας Adriatic IPA 
Cross Border Cooperation Programme 2007-2013. 

2. Την υπογεγραμμένη εταιρική συμφωνία (Partnership Agreement) του έργου «Adriatic 
Holistic Forest Fire Protection (HOLISTIC)» με κωδικό αριθμό 1ο str./0001 του 
διασυνοριακού προγράμματος συνεργασίας Adriatic IPA Cross Border Cooperation 
Programme 2007-2013. 

3. Την υπ’ αριθ. 111094/4825/29-8-2014 απόφαση του Γεν.Γραμματέα Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. περί 
ορισμού υπολόγου στο έργο «Adriatic Holistic Forest Fire Protection (HOLISTIC)» με 
κωδικό αριθμό 1ο str./0001 του διασυνοριακού προγράμματος συνεργασίας Adriatic IPA 
Cross Border Cooperation Programme 2007-2013. 

4. Την από 27/11/2014 έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος συνεργασίας 
Adriatic IPA Cross Border Cooperation Programme 2007-2013 περί αντικατάστασης του 
εταίρου ‘Περιφέρεια Ιονίων Νήσων’ με τον εταίρο ‘Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου’ και αναμόρφωσης του αρχικού προϋπολογισμού 
που εμφανιζόταν στην υπογεγραμμένη σύμβαση του έργου «Adriatic Holistic Forest Fire 
Protection (HOLISTIC)», στο οποίο η Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. συμμετέχει ως εταίρος FB14 
(Financial Beneficiary 14). 

5. Την αριθ. 163709/6711/27-11-2014 απόφαση του Γεν.Γραμματέα Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. περί 
συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για το έργο «Adriatic Holistic Forest Fire Protection 
(HOLISTIC)». 

6. Την αριθ. 6488/275/20-1-2015 απόφαση του Γεν.Γραμματέα Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. περί ορισμού 
Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το έργο «Adriatic Holistic Forest Fire 
Protection (HOLISTIC)». 

15PROC002747653 2015-05-04

mailto:tpdy@apd-depin.gov.gr
ΑΔΑ: Ω68ΘΟΡ1Φ-3ΛΒ



 2 

7. Την αριθ. 14024/24/5-2-2015 απόφαση της Γεν.Δ/ντριας Εσωτερικής Λειτουργίας της Α.Δ. 
Π.Δ.Ε. & Ι. περί συγκρότησης επιτροπών ειδικού σκοπού για το έργο «Adriatic Holistic 
Forest Fire Protection (HOLISTIC)». 

8. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου για τον εταίρο Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. και 
συγκεκριμένα του πακέτου εργασίας WP4. 

9. Το από 29/04/2015 αίτημα της Ομάδας Εργασίας του έργου «Adriatic Holistic Forest Fire 
Protection (HOLISTIC)». 

10. Την υπάρχουσα πίστωση από μέρος του ποσού χρηματοδότησης από το ΙΡΑ (ποσοστό 
85% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου).  

11. Την ανάγκη άμεσης εύρεσης χώρου για την διεξαγωγή του 3rd Project & Steering 
Committee Meeting και του αρχικού Thematic Seminar στα πλαίσια του έργου «Adriatic 
Holistic Forest Fire Protection (HOLISTIC)» που θα γίνει στην Κέρκυρα στις 15-18/6/2015 
και την έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων που προέρχονται από το εξωτερικό. 

 
Προτίθεται να προβεί στην ενοικίαση χώρου και εξοπλισμού για την διεξαγωγή του 3rd                        

Project & Steering Committee Meeting και του αρχικού Thematic Seminar στα πλαίσια του έργου 
«Adriatic Holistic Forest Fire Protection (HOLISTIC)» που θα γίνει στην Κέρκυρα στις 15-
18/6/2015, ως ακολούθως: 

 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 

(σε ευρώ)  

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ενοικίαση χώρου εντός των 
ορίων της πόλης της 
Κέρκυρας  
(CPV : 70310000-7) με τον 
εξοπλισμό υποστήριξης 
(CPV : 35820000-8) ως 
ακολούθως : 
1)Αίθουσα περίπου 70 
ατόμων με παροχή δωρεάν 
wi-fi και εξοπλισμό 
αποτελούμενο από ένα (1) 
projector,  μία (1) οθόνη 
προβολής τοίχου, έναν (1) 
υπολογιστή, ένα (1) 
ασύρματο μικρόφωνο, ένα 
πάνελ (μακρόστενο 
τραπέζι) τουλάχιστον 5 
θέσεων ομιλητών με 
μικρόφωνα, ένα (1) 
αναλόγιο (μακρόστενο 
όρθιο) με μικρόφωνο,  
ηχητικά 
2)Βοηθητική αίθουσα 
περίπου 30 ατόμων με 
παροχή δωρεάν wi-fi και 
εξοπλισμό αποτελούμενο 
από ένα (1) projector,  μία 
(1) οθόνη προβολής τοίχου 
ή εναλλακτικά μία οθόνη 
42’’ με στήριγμα, έναν (1) 
υπολογιστή, ένα πάνελ 
(μακρόστενο τραπέζι) 
τουλάχιστον 3 θέσεων 
ομιλητών, ένα (1) αναλόγιο 
(μακρόστενο όρθιο) 

1.500,00 

 
Υπάρχουσα 

πίστωση από μέρος 
του ποσού 

χρηματοδότησης 
από το ΙΡΑ 

(ποσοστό 85% του 
συνολικού 

προϋπολογισμού 

του έργου) 
 

Χαμηλότερη τιμή  
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Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ 
(1.500,00 €) συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει την υπάρχουσα 
πίστωση από μέρος του ποσού χρηματοδότησης από το ΙΡΑ (ποσοστό 85% του συνολικού 

προϋπολογισμού του έργου). 

 
Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή συνολικά για το 

αντικείμενο της πρόσκλησης. 
Ο χρόνος ενοικίασης αφορά την 15/6/2015 ώρες 15.00-19.00, 16/6/2015 ώρες 08.00-19.00 

και 17/6/2015 ώρες 08.00-19.00. 
                                                         

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

1) Η προσφορά απαράβατα θα πρέπει να αναφέρει τα τεχνικά χαρακτηριστικά με την σειρά 
που αναγράφονται ανωτέρω για το αντικείμενο της πρόσκλησης. Η μη κατάθεση φύλλου 
συμμόρφωσης συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου.  
2) Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται το αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται ως 
ακολούθως : ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΟΥ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
3) Οι τιμές θα δίνονται για το συνολικό κόστος της προσφοράς (συμπεριλαμβανομένων των 
κρατήσεων & του Φ.Π.Α.). 
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαραίνει τον φορέα. 
Οι τιμές προσφοράς προ Φ.Π.Α. υπόκεινται σε κρατήσεις ως εξής : κράτηση 0,10% επί της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ σύμφωνα με το Ν.4013/2011 υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού, Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΦΕΚ 204/Α’ /15.09.2011) κατά την πληρωμή, καθώς και ο προβλεπόμενος φόρος 
εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013. 

 
Όσοι επιθυμούν δύνανται να υποβάλλουν ή να αποστείλουν κλειστές προσφορές, το αργότερο 
μέχρι την 11-05-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα  11:00 π.μ. στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28, Πάτρα 26441,  2ος 
όροφος, Δ/νση Οικονομικού - Γραμματεία . 
 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες, 
ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής τους, δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται από την 
Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. 
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
παρούσας. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης, ματαίωσης ή και επαναπροκήρυξης της διαδικασίας 
χωρίς να αποκτά κανένα δικαίωμα οιοσδήποτε των μειοδοτών στην περίπτωση απορρίψεως της 
προσφοράς του.  
 
Στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα : 
«Προσφορά για την ανάδειξη μειοδότη για την ενοικίαση χώρου και εξοπλισμού για την 
διεξαγωγή του 3rd Project & Steering Committee Meeting και του αρχικού Thematic Seminar 
στην Κέρκυρα του εταίρου Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε. & Ι. για το έργο «Adriatic 
Holistic Forest Fire Protection (HOLISTIC)» που συγχρηματοδοτείται από το ΙΡΑ κατά 85% 
και εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του διασυνοριακού προγράμματος συνεργασίας 
Adriatic IPA Cross Border Cooperation Programme 2007-2013, με κωδικό αριθμό 1ο 
str./0001/0» 
 
Τα στοιχεία του υποψηφίου : 
(πλήρης επωνυμία υποψηφίου, Δ/νση, αριθμός τηλεφώνου και fax) 
 
Αποδέκτης : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Ν.Ε.Ο. - Δ/νση 
Οικονομικού, Πατρών-Αθηνών 28, Πάτρα 26441, 2ος όροφος- Γραμματεία Δ/νσης Οικονομικού -  
Υπόψη Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών έργου «Adriatic Holistic Forest Fire Protection 
(HOLISTIC)». 
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Η παρούσα να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι.  http://www.apd-depin.gov.gr 
στη διαδρομή : Προμήθειες, Προκηρύξεις, Συμβάσεις έργων και Υπηρεσιών στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση , καθώς και  στην ιστοσελίδα http://et.diavgeia.gov.gr 
Επίσης, διατίθεται από την Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2613 600163 , στο fax 2610 423421 και 
στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): tpdy@apd-depin.gov.gr και από την Ομάδα Εργασίας, κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2613 600127 (κ.Στέφ.Μίχο-Τεχνικό 
υπεύθυνο), στο fax 2613 600100 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): michos@apd-
depin.gov.gr ή 26613 61639 (κ.Μιχ.Λαγκαδά-Υπεύθυνο δράσεων), στο fax 26613 61553 και στο 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): lagadas@1745.syzefxis.gov.gr   
 
 
 
 
                                        Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού  
                                                                                            της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι. 
 
 
 

                                                                          Αλεξανδρόπουλος Βασίλειος 
 
 

 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (αποστολή με email) 

1. Γραφείο Γεν.Γραμματέα Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. 
2. Γραφεία Γεν.Δ/ντών Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. 
3. Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ιονίου (για δημοσιοποίηση στο 

δικτυακό τόπο της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.) 
4. Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Κέρκυρας (για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων της 

υπηρεσίας) 
5. Μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ιονίου σύμφωνα με την αριθ. 14024/24/5-

2-2015 απόφαση της Γεν.Δ/ντριας Εσωτερικής Λειτουργίας της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.  
6. Ομάδα Εργασίας του έργου HOLISTIC 

7. Υπόλογο του έργου HOLISTIC   
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