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ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Ανοικτός ∆ηµόσιος ∆ιαγωνισµός για την  ανάθεση υλοποίησης 

του έργου : «Εφαρµογή ∆ιπλογραφικού Λογιστικού Συστήµατος στην 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων » τα έτη  2018 , 2019 και 2020 και αφορά τις χρήσεις 

των ετών 2017 και 2018, µε προϋπολογισµό εβδοµήντα τέσσερις χιλιάδες 

διακόσια σαράντα έξι ευρώ (74.246,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ µε 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης 

προσφορά µε βάσει την τιµή» 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Η  ∆/νση  Οικονοµικού  Π.Ε  Κέρκυρας  µετά  τις υπ. αρ. 429-23/16-05-2018 ( αρ. 

πρακτικού 23/16-05-2018) , 480-26/05-06-2018 (αρ. πρακτικού 26/06-06-2018) και 913-

46/10-10-2018(αρ. πρακτικού 46/10-10-2018)  αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής 

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Πρόχειρο Ανοικτό ∆ηµόσιο ∆ιαγωνισµό για την  ανάθεση υλοποίησης του έργου  µε τίτλο: 

«Εφαρµογή ∆ιπλογραφικού Λογιστικού Συστήµατος στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων »τα 

έτη  2018 , 2019 και 2020 και αφορά τις χρήσεις των ετών 2017 και 2018, όπως  

αναλυτικά  περιγράφεται  στη  διακήρυξη . 

Η συνολική εκτιµώµενη αξία της σύµβασης  που θα εκτελεστεί για την υλοποίηση 
του έργου ανέρχεται στο ποσό των 74.246,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 %    
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(προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 59.875,81 € και ΦΠΑ : 14.370,19 €) µε κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής. 

 
 Η ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι µέχρι και την ηµέρα 

διενέργειας του διαγωνισµού 21-11-2018 και ώρα 14:30 µ.µ, η ηµεροµηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισµού είναι η 23-11-2018 και ώρα 10:00 π.µ. Το πλήρες κείµενο της 
διακήρυξης διατίθεται στην δικτυακή πύλη της υπηρεσίας www.pin.gov.gr  στη διαδροµή: 
Αρχική Σελίδα → Προκηρύξεις. 
         Η σύµβαση ισχύει από την υπογραφή της µέχρι 31.12.2020, µε δυνατότητα 
παράτασης που δε θα υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες και το φυσικό ή / και οικονοµικό 
αντικείµενο της συναφθείσας σύµβασης, Η παράταση θα δίνεται ανά τρίµηνο, κατόπιν 
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του Άρθρου 175 του Ν.3852/2010 της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων. 

Η χρηµατοδότηση είναι από τον  Τακτικό προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων του  φορέα 01.073 , Κ.Α.Ε: 0879.00.001. Εγγεγραµµένη σχετική πίστωση του 
προϋπολογισµού µε το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €)(συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ), θα βαρύνει τον  προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2018,ποσό  σαράντα 
επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (47.200,00 €)(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) θα εγγραφεί 
στον προϋπολογισµό  της Π.Ι.Νήσων – ΠΕ Κέρκυρας οικονοµικού έτους 2019 και ποσό  
δεκαεπτά χιλιάδων σαράντα έξι ευρώ  (17.046,00 €)(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) θα 
εγγραφεί στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2020.  

Οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης είναι µε Α∆Α: 6OΓΑ7ΛΕ-Ψ89, 7∆7ΨΛΕ-ΓΕΞ και   
Α∆ΑΜ: 18REQ003246706 2018-06-12. 

 
 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ:2661362146-

250,φαξ: 2661032525, ηλ. ταχυδρ. kalousis@pin.gov.gr, αρµόδιος υπάλληλος  Καλούσης 

∆ηµήτριος ,τµήµα προµηθειών της Π.Ε. Κέρκυρας, Σπ. Σαµάρα  13 , Κέρκυρα Τ.Κ. 49 100 

και Λούβρου Μάγδα ∆/ντρια ∆/νση Οικονοµικού      Τηλ. : 26613- 62250 Σπ. Σαµάρα  13 , 

Κέρκυρα Τ.Κ. 49 100 

 
 

 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής  
 
 
 

∆ιονύσιος Στραβοράβδης 
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