
   
Εςπωπαϊκή Ένωση 

Εςπωπαϊκό Σαμείο Πεπιυεπειακήρ Ανάπτςξηρ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  ΥΕΔΙΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ,  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Δ/ΝΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ,  

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

 
Ταχ. ∆/νςη : Σπ. Σαμάρα 13  

Τ.Κ : 49100, Κέρκυρα  

Πληροφορίεσ: Κ. Κυριάκη, Γ. Παπαβλαςόπουλοσ   

Τηλέφωνα  : 2661361537, 62112 

E-mail : k.kiriaki@pin.gov.gr  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  

 

 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΣΗ ΑΝΑΧΟΡΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΚΗΗ 
ΣΩΝ ΤΠΟΕΡΓΩΝ 1, 7 & 8 ΣΗ ΠΡΑΞΗ  «ΔΡΑΕΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ ΣΗ Π.Ι.Ν. 2017-2018», ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟΥ ΔΑΠΆΝΗ 378.064,52 ΠΛΕΟΝ Χ.Π.Α. 
24%  
 

Προςκαλοφμε ςε ανοικτή Δημόςια Διαβοφλευςη, μη δεςμευτικήσ ςυμμετοχήσ οικονομικϊν 
φορζων, με ςκοπό τη ςυλλογή εποικοδομητικϊν παρατηρήςεων και ςχολίων για τα 
Τποζργα 1, 7 και 8 τησ Πράξησ  «Δράςεισ προβολήσ φυςικϊν και πολιτιςτικϊν πόρων τησ 
Π.Ι.Ν. 2017-2018», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 468.800,00€ με ΧΠΑ 24%.  

Η Διαβοφλευςη θα διαρκζςει για χρονικό διάςτημα 20 (είκοςι) ημερϊν από την ημερομηνία 
ανάρτηςησ. Η παροφςα ανακοίνωςη θα αναρτηθεί ςτον ιςτότοπο του Εθνικοφ υςτήματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δημοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) (http://www.eprocurement.gov.gr ) ςτο 
ςφνδεςμο «Διαβουλεφςεισ» και ςτην ιςτοςελίδα τησ Περιφζρειασ Ιονίων Νήςων 
(www.pin.gov.gr ) ςτην επιλογή «Διαβουλεφςεισ», με τίτλο ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΣΗ 
ΑΝΑΧΟΡΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΊΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΕΡΓΩΝ 1, 7 & 8 ΣΗ ΠΡΑΞΗ  «ΔΡΑΕΙ 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ Π.Ι.Ν. 2017-2018», ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟΥ 
ΔΑΠΆΝΗ 378.064,52 ΠΛΕΟΝ Χ.Π.Α. 24%  

Σα ςχόλια για τη διαβοφλευςη μποροφν να υποβληθοφν για το ςφνολο τησ διαβοφλευςησ 
άμεςα και αυτόματα, μζςω τησ πλατφόρμασ ΕΗΔΗ με την επιλογή «Καταχϊρηςη 
ςχολίου» και ειςαγωγή κειμζνου με πληκτρολόγηςη ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή 
άρθρο ή για το ςφνολο των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Με την επιλογή αυτή και γενικότερα 
ςτην πλατφόρμα διαβουλεφςεων του ΕΗΔΗ δεν γίνεται επιςφναψη αρχείων.  

Αρχεία μποροφν να αποςταλοφν ςτο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr,  μόνο ςε 
εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ ςτοιχείων που δεν μποροφν να ενςωματωθοφν ωσ κείμενο ςτην 
«Καταχϊρηςη ςχολίου» και είναι ςημαντικά για τη διαβοφλευςη (π.χ. χάρτεσ, φωτογραφίεσ 
κ.λπ.).  

Κάθε αποςτολή ςτο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται.  

ε περίπτωςη που διαπιςτωθεί ότι η καταχϊρηςη των ςχολίων μπορεί να γίνει με ειςαγωγή 
κειμζνου ςτο πεδίο «Καταχϊρηςη ςχολίου», τότε δεν θα γίνεται ανάρτηςη των εν λόγω 
ςχολίων από τον διαχειριςτή των διαβουλεφςεων, αλλά θα ενημερϊνεται ο αποςτολζασ για 
τη χρηςιμοποίηςη τησ επιλογήσ αυτήσ, εφόςον επιθυμεί την ανάρτηςη των ςχολίων του. ε 
κάθε περίπτωςη τα ςχόλια που ζρχονται ςτο e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, 
αποςτζλλονται ςτην αναθζτουςα αρχή που επιθυμεί τη διαβοφλευςη. Μετά το πζρασ τησ 
προθεςμίασ για τη διενζργεια τησ Δημόςιασ Διαβοφλευςησ, θα αναρτηθεί ςχετική 
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ανακοίνωςη ςτην ιςτοςελίδα τησ Περιφζρειασ Ιονίων Νήςων (www.pin.gov.gr ), με τα 
ςτοιχεία των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετείχαν ςτη διαδικαςία και θα αναρτϊνται οι 
παρατηρήςεισ που υποβλήθηκαν.  

Επιςημαίνεται ότι τα καταχωρημζνα ςχόλια των οικονομικϊν φορζων, αναρτϊνται 
αυτοφςια ςτην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΗΔΗ, ωσ ςχόλια τησ ανακοίνωςησ διενζργειασ 
τησ Δημόςιασ Διαβοφλευςησ. Παρακαλείςθε για την ανταπόκριςη και ςυμμετοχή ςασ ςτη 
διαδικαςία τησ Δημόςιασ Διαβοφλευςησ.  

 

υνημμένα :  

Αναλυτική Περιγραφή Χυςικοφ Αντικειμζνου – Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

 

 

Η ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΗ Δ/ΝΗ  

 

 

ΜΕΛΛΩ ΚΟΤΣΟΤΚΗ  

http://www.pin.gov.gr/
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