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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  EΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 
ΘΕΜΑ: επαναπροκήρυξη του πρόχειρου συνοπτικού δημοσίου διαγωνισμού με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς με βάση την τιμή 
,για την ανάθεση υλοποίησης της προμηθείας:«τεχνολογικού εξοπλισμού & 
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.  Κέρκυρας έτους 
2018». ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  74.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ , ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ β) εγγεγραμμένη σχετική πίστωση 34.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. για προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων . 

     Η  Δ/νση  Οικονομικού Π.Ε Κέρκυρας μετά  την  αρ. 556-29/20-06-2018 (ΑΔΑ:7ΔΟΩ7ΛΕ-97Χ) 

απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  της  Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων. 

 
                                     ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
  Πρόχειρο συνοπτικό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομικής άποψης προσφοράς με βάση την τιμή ,για την ανάθεση υλοποίησης της 

προμήθειας:«τεχνολογικού εξοπλισμού & φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών της Π.Ε. Κέρκυρας έτους 2018». ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  74.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ,ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ τμήμα β) εγγεγραμμένη σχετική πίστωση 

34.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων) ,με 

τη διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16, όπως  αναλυτικά  περιγράφεται  στην 

επαναληπτική   διακήρυξη. 

  Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr..  

   Το φυσικό αντικείμενο της διακήρυξης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 59  ν. 4412/2016: 
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τμήμα β) εγγεγραμμένη σχετική πίστωση 34.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για 

προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων). 

  Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ως προς το  τμήμα β)  ανέρχεται σε 34.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο κατάστημα της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων (ΠΕ Κέρκυρας), Σπ. Σαμάρα 13, Κέρκυρα, στη Διεύθυνση Γραμματείας (2ος όροφος), για το 

Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικού, της Γενικής Δ/νσης Διοίκησης-Οικονομικού και 

Πληροφορικής  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

- Η ημερομηνία ανάρτησης στη διαδικτυακή πύλη του Κ..Η.Μ.Δ.Η.Σ είναι η: 

    12 Σεπτεμβρίου  2018 ημέρα Τετάρτη 

- Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η: 

     24-09-2018  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ.  

- Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η: 

     25/09/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09 : 30 π.μ.   

- 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 (ΦΕΚ 226/Α’/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  Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας 

Κέρκυρας. 

 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 
 

                                                 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ    ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ  
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