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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
Αλαθνηλώλνπκε όηη ε Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ δηελεξγεί ειεθηξνληθό, αλνηθηό δηαγσληζκό, γηα ηελ επηινγή 
αλαδόρνπ γηα: «Παξνρή ππεξεζηώλ εμσηεξηθνύ εκπεηξνγλώκνλα ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ LOCAL CLUSTERS & 
SOCIAL ENTERPRISES INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE / TOURISM & FOLK TRADITION 
"InClust"” κε θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζε 
πνηόηεηαο – ηηκήο.  
Πξνϋπνινγηζκόο: 89.422,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% (πξνϋπνινγηζκόο ρσξίο ΦΠΑ: € 72.114,52) 

Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο είλαη ε Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ.  

Η παξνύζα ζύκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη από πηζηώζεηο ηνπ ΠΓΔ ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ θαη εηδηθόηεξα 
ηεο ΑΔΠ-522/6 «INCLUST, ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, GR-AL 2014-20» Κ.Δ. 2018ΔΠ52260022. Η 
πξάμε ρξεκαηνδνηείηαη από ην Πξόγξακκα Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο Interreg IPA CBC “Greece-Albania 
2014-2020” (85% από πόξνπο ηεο .Δ.Δ (ΔΣΠΑ) θαη θαηά 15% από εζληθνύο πόξνπο). 

Οη παξερόκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθόινπζνπο θσδηθνύο ηνπ Κνηλνύ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ (CPV): 

79341100-7  Τπεξεζίεο Παξνρήο πκβνπιώλ ζε ζέκαηα 
δηαθήκηζεο 

79950000-8  Τπεξεζίεο νξγάλσζεο εθζέζεσλ θαη ζπλεδξίσλ 

79410000-1  Τπεξεζίεο παξνρήο επηρεηξεκαηηθώλ ζπκβνπιώλ θαη 
ζπκβνπιώλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο 

79340000-9  Τπεξεζίεο δηαθήκηζεο θαη κάξθεηηλγθ. 

73110000-6  Τπεξεζίεο έξεπλαο 

79952000-2  Τπεξεζίεο εθδειώζεσλ  
 

Α.Α. ΔΗΓΗ : 73660 
Η δηάξθεηα ηεο ύκβαζεο νξίδεηαη ζε 15 κήλεο κε ηελ πξνϋπόζεζε παξάηαζεο ηνπ έξγνπ “InCLust”, εθόζνλ 
απηή εγθξηζεί από ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Interreg  “Greece - Albania 2014-2020”.  
ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε ύκβαζε ζα νινθιεξσζεί ζηηο 29/01/2020 όπνπ είλαη θαη ε ιήμε ηνπ έξγνπ. ε απηή 
ηελ πεξίπησζε θαη εηδηθόηεξα γηα ην παξαδνηέν 6.6.1 ε ιεηηνπξγία ηεο Θεξκνθνηηίδαο θαη ηνπ πλεξγαηηθνύ 
Υώξνπ Δξγαζίαο ζα νινθιεξσζεί ζηηο 29/01/2020 θαη ε πιεξσκή ηνπ Αλαδόρνπ ζα γίλεη αλαινγηθά κε βάζε 
ηνπο κέρξη ηόηε κήλεο ιεηηνπξγίαο.  
Σα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο θαη επηινγήο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο νξίδνληαη ζηε 
δηαθήξπμε θαη ηα παξαξηήκαηα ηεο. 
Οη ππνβαιιόκελεο πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο γηα δηάζηεκα έμη (6) κελώλ 
από ηελ επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, θαηαηίζεηαη από ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνύο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην 
πνζό ησλ 1.442,29 €. 

Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.grηνπ ζπζηήκαηνο. 
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Οη πξνζθνξέο, ζα ππνβάιινληαη από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο 
www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα πνπ νξίδεη ε δηαθήξπμε, 
δειαδή κέρξη θαη ηελ 20/08/2019 ημέπα Σπίτη και ώπα 14.30 ζηελ Διιεληθή γιώζζα, ζε ειεθηξνληθό θάθειν, 
ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηνλ λ.4412/2016, ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε αξηζκ. 
56902/215 «Τετνικές λεπηομέρειες και διαδικαζίες λειηοσργίας ηοσ Εθνικού Σσζηήμαηος Ηλεκηρονικών 
Δημοζίων Σσμβάζεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κεηά ηε ζπγθεθξηκέλε 
ώξα θαη εκέξα ζα ζεσξνύληαη εθπξόζεζκεο. 

Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ 
πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.Γ.Η..), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο 
Γηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr, την 26/08/2019 ημέπα Δεςτέπα και ώπα 10.00 κέζσ ησλ 
αξκόδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζύζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδόκελσλ θαηά ηα ινηπά 
ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηώλ, ζηα γξαθεία ηεο Αςτοτελούρ 
Διεύθςνσηρ Αναπτςξιακού Ππογπαμματισμού στην Κέπκςπα στιρ Αλςκέρ Ποταμού, ΣΚ: 49100. 

Σν πιήξεο ηεύρνο ηεο Γηαθήξπμεο θαζώο θαη ηα ζπλεκκέλα ηεύρε βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηε δηαδηθηπαθή 
πύιε www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Π.Ι.Ν. (https://pin.gov.gr/home). 

Γηαδηθαζίεο πξνζθπγήο: 

Φνξέαο αξκόδηνο γηα ηηο δηαδηθαζίεο πξνζθπγήο 

ΑΡΥΗ ΔΞΔΣΑΗ ΠΡΟΓΙΚΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΦΤΓΩΝ 

ΛΔΩΦΟΡΟ ΘΗΒΩΝ 196-198 

ΑΘΗΝΑ 18233 ΔΛΛΑΓΑ 

Σειέθσλν: +30 2132141216 

Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν:aepp@aepp-procurement.ar 

Φαμ: +30 2132141229 

Γηεύζπλζε ζην δηαδίθηπν:http://www.aepp-procurement.ar 

Γεληθέο Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηεύρνο ηεο δηαθήξπμεο παξέρνληαη από ηελ Αςτοτελή Διεύθςνση 
Αναπτςξιακού Ππογπαμματισμού ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ, ζην ηειέθσλν 2661361537 θαη ζηα emails: 
k.kiriaki@pin.gov.gr 
 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΥΗ 
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