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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 

Πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγωληζκό ππεξεζηώλ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην αλάζεζεο ηε πιένλ 
ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο-ηηκήο, κε ηίηιν: «Παποσή 
Τπηπεζιών Σεσνικήρ και ςμβοςλεςηικήρ Τποζηήπιξηρ για ηην Ανάπηςξη, Οπγάνωζη και Λειηοςπγία 
Γπαθείος Διεςκόλςνζηρ Οπηικοακοςζηικών Παπαγωγών (Film Office) ζηη Πεπιθέπεια Ιονίων Νήζων» 
ζηα πιαίζηα ηεο Πξάμεο κε αθξωλύκην: CIAK” ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δηαζπλνξηαθήο Σπλεξγαζίαο Interreg “Greece-
Albania 2014-2020”,  

Αναθέηοςζα Απσή-ηοισεία Επικοινωνίαρ: 

 

Επωλπκία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 

Ταρπδξνκηθή δηεύζπλζε Αιπθέο Πνηακνύ 

Πόιε Κέξθπξα  

Ταρπδξνκηθόο Κωδηθόο 49100 

Φώξα ΕΛΛΑΔΑ 

Τειέθωλν 2661361537 

Φαμ 2661047260 

Ηιεθηξνληθό Ταρπδξνκείν  k.kiriaki@pin.gov.gr  

Αξκόδηνο γηα πιεξνθνξίεο Κ. Κπξηάθε 

Γεληθή Δηεύζπλζε ζην δηαδίθηπν (URL) www.pin.gov.gr  

 

Ο δηαγωληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηεο Αςηοηελούρ Διεύθςνζηρ Αναπηςξιακού Ππογπαμμαηιζμού 
πος βπίζκεηαι ζηην Κέπκςπα ζηιρ Αλςκέρ Ποηαμού, ΣΚ: 49100, ηελ 31/07/2019, ώπα 10.30 π.μ. 
(εκεξνκελία θαη ρξόλνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγωληζκνύ & έλαξμε απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ), ελώπηνλ ηεο 
αξκόδηαο Επηηξνπήο Δηαγωληζκνύ. 

Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ηωλ πξνζθνξώλ είλαη ε πξνεγνύκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγωληζκνύ, δειαδή 30/07/2019 και ώπα 14.30  

Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζε € 66.440,00 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% θαη 
όιωλ ηωλ λόκηκωλ θξαηήζεωλ) θαη αθνξά ηελ πινπνίεζε ηωλ παξαδνηέωλ 4.3.1 και 4.3.2 ηεο θαηεγνξίαο 
δαπαλώλ «Εμωηεξηθή Εκπεηξνγλωκνζύλε θαη Υπεξεζίεο» ηεο Πξάμεο CIAK. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηωλ 
ζπκβαηηθώλ ππεξεζηώλ αλαιύνληαη ζην Παξάξηεκα Ι ηεο δηαθήξπμεο.  
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Φοπέαρ σπημαηοδόηηζηρ είναι η Πεπιθέπεια Ιονίων Νήζων.  

Η παξνύζα ζύκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη από πηζηώζεηο ηνπ ΠΔΕ ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίωλ Νήζωλ θαη εηδηθόηεξα ηεο 
ΑΕΠ-322/6 «CIAK, MIS 5003582, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ, GR-IT 2014-20” Κ.Ε. 2018ΕΠ32260022 
(ππ’αξηζκ. νηθ98531/40472/02-11-2018 απόθαζε έγθξηζεο δηάζεζεο πίζηωζεο θαη νξηζκόο Υπνιόγνπ 
Δηαρεηξηζηή Έξγνπ). 

Η πξάμε CIAK ρξεκαηνδνηείηαη από ην Πξόγξακκα Δηαζπλνξηαθήο Σπλεξγαζίαο Interreg “Greece-Italy 2014-
2020” θαηά 85% από πόξνπο ηεο .Ε.Ε (ΕΤΠΑ) θαη θαηά 15% από ηδίνπο πόξνπο ηωλ ζπκκεηερνπζώλ ρωξώλ . 
Γηα ν Ειιεληθό ζθέινο ηωλ ηδίωλ πόξωλ, ε Πξάμε CIAK εληάρζεθε ζην Πξόγξακκα Δεκνζίωλ Επελδύζεωλ. 

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα πιεξνύλ ηα ειάρηζηα θξηηήξηα θαηαιιειόηεηαο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 
παξόληα δηαγωληζκό, όπωο απηά ηίζεληαη ζηνπο όξνπο ηωλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο θαη λα ππνβάιινπλ 
πξνζθνξά για ηο ζύνολο ηος ζςμβαηικού ανηικειμένος.  

Δελ απαηηείηαη εγγύεζε ζπκκεηνρήο γηα ηνλ παξόληα δηαγωληζκό. 

Οη ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ ζα δηαξθέζνπλ από ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο έωρ ηην 
01/04/2020 (καδί κε ελδερόκελε παξάηαζε ηεο ίδηαο ηεο Πξάμεο ρωξίο αύμεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ), κε 
ελδηάκεζεο παξαδόζεηο ππεξεζηώλ ζύκθωλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο δηαθήξπμεο.  

Τα ηεύρε δεκνπξάηεζεο ζα αλαξηεζνύλ θαη ζα δηαηίζεληαη ζε πιήξε θαη ειεύζεξε πξόζβαζε από ηνπο 
ελδηαθεξνκέλνπο, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίωλ Νήζωλ (https://pin.gov.gr/home),  

Πιεξνθνξίεο ζα δίλνληαη από ηα ζηνηρεία επηθνηλωλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 
ώξεο ιεηηνπξγίαο.  

 

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΥΗ 

 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟ ΓΑΛΙΑΣΑΣΟ 
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