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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 
Ταχ. Δ/νση : Σ. Σαμάρα 13 
T.K : 49100 ‐ Κέρκυρα 
Πληροφορίες:  Ι. Χαλμούκης 
Τηλέφωνο: 2661362270 
e‐mail: dnsi_periv_xor_sched@pin.gov.gr  

         Κέρκυρα 14 Μαΐου 2018 
 

                            Αρ.Πρωτ.:  οικ.41911/16409 

                                       

   
ΘΕΜΑ:  Ανοικτός ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την ανάθεση υλοποίησης της πράξης: «Δράσεις ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερών αποβλήτων στην Π.Ι.Ν.». 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
Η    Περιφέρεια  Ιονίων  Νήσων  μετά    την    αρ.  365‐19/03‐05‐10  (αρ.  πρακτικού  19/03‐05‐18,  ΑΔΑ:  ΨΩ2Ζ7ΛΕ‐1ΛΥ) 
απόφασης  της Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων. 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  
 

Ανοικτό  Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό  CPV  79952000‐2  (Υπηρεσίες  εκδηλώσεων),  79341000‐6  (Υπηρεσίες 
διαφήμισης),  79342200‐5  (Υπηρεσίες  προώθησης)  με  κριτήριο  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη 
προσφορά:  βάσει  βέλτιστης  σχέσης  ποιότητας  –  τιμής,  για  την  ανάθεση  υλοποίησης  της  πράξης:  «Δράσεις 
ενημέρωσης  και  ευαισθητοποίησης  για  την  ολοκληρωμένη  διαχείριση  στερών  αποβλήτων  στην  Π.Ι.Ν.», 
όπως  αναλυτικά  περιγράφεται  στη  διακήρυξη. 
 
Ο  διαγωνισμός  πραγματοποιείται  με  τη  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων 
Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr.  Ο  Προϋπολογισμός  του  έργου 
ανέρχεται σε 258.500€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 208.467,74€, ΦΠΑ: 50.032,26€) 
και  χρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  (Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης)  και  από  εθνικούς 
πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ (ΚΑ: 2017ΕΠ02210044). 

 
Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προμηθειών και υπηρεσιών όπως η  διακήρυξη  ορίζει. 
Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  ηλεκτρονικά,  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο  Ν.4155/13  (ΦΕΚ  29Α/29‐5‐2013),  στο  άρθρο  11  της  Υ.Α.  Π1/2390/2013  (ΦΕΚ  2677Β/21‐10‐2013)  «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
και στον Ν.4412/2016. 
 
Δικαίωμα  συμμετοχής  στην  παρούσας  διαδικασία  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  και,  σε  περίπτωση  ενώσεων 
οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος‐μέλος της Ένωσης, 
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β) κράτος‐μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται 
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και  
δ)  σε  τρίτες  χώρες που δεν  εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄  της παρούσας παραγράφου και  έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
 
‐ Η ημερομηνία ανάρτησης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ είναι η 17η Μαΐου 2018. 
‐ Η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 18η Ιουνίου 2018 και ώρα 12η μεσημβρινή. 
‐ Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 25η Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 πμ. 
‐ Η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  ανέρχεται  στο  ποσό  των  τεσσάρων  χιλιάδων  εκατόν  εξήντα  εννέα  ευρώ  και 

τριάντα πέντε λεπτών (4.169,35) 
 
‐ Ο  τόπος  κατάθεσης  των  εγγράφων  της  προσφοράς  που  απαιτούνται  κατά  περίπτωση  να  προσκομισθούν  (εντός 

τριών  (3)  εργάσιμων ημερών από  την  ηλεκτρονική  υποβολή)  σύμφωνα με  την παρούσα,  είναι  το  κατάστημα  της 
Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων‐ Π.Ε Κέρκυρας, Σπ. Σαμάρα 13, Κέρκυρα, στο Τμήμα Γραμματείας  (2ος όροφος) για το 
Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΙΝ. 

‐ Τεύχη  του  Διαγωνισμού  και  τυχόν  διευκρινίσεις  σχετικά  με  τους  όρους  της  Διακήρυξης  παρέχονται  από  την 
ανωτέρω Υπηρεσία. Πλήρες τεύχος του διαγωνισμού αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας  Ιονίων 
Νήσων www.pin.gov.gr (σύνδεσμος:  Προκηρύξεις ‐ Διαγωνισμοί ) 

‐ Ο  διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  των  συνημμένων  Παραρτημάτων,  τα 
οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής. 

‐ Ο  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  (αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  προσφορών)  από  τριμελή  Επιτροπή  που 
συγκροτήθηκε  σύμφωνα  με  το  άρθρο  26  του  Ν.4024/11  (ΦΕΚ  226Α’/27.10.2011)  και  των  σχετικών  εγκυκλίων & 
αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής. 

‐ Αρμόδια Υπηρεσία για την επίβλεψη και τον έλεγχο της προόδου υλοποίησης της σύμβασης που θα υπογραφεί με 
τον Ανάδοχο, είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΙΝ. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ    ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ
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