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          Εάθπλζνο  10-4-2020 
            
           Αξ. πξση.Οηθ 26437 / 4555 
 
       ΠΡΟ: Κάζε Δλδηαθεξόκελν 
 
        ΚΟΗΝ:1.Γ/λζε Γεκόζηαο Τγείαο θαη 
                     Κνηλσληθήο Μέξηκλαο ΠΔ Εαθύλζνπ 
                  2.Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη  
                     Κηεληαηξηθήο ΠΔ Εαθύλζνπ 
                  3.Γξ.Αληηπεξηθεξεηάξρε 
 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ  ΕΝΔΘΑΦΕΡΟΝΣΟ     

 

αο ελεκεξώλνπκε όηη ε Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Εαθύλζνπ, έρνληαο ππόςε: 

1.Σν αξζξ.176 Ν.3852/2010 «ρέδην Καιιηθξάηεο», πεξί αξκνδηνηήησλ ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο. 
2.Σν Ν. 2286/1995 «Πεξί πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξύζκηζε ζπλαθώλ 
ζεκάησλ». 
3 Σνλ Ν. 4071/11-04-2012. 
4.Σηο Γηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 
Τπεξεζηώλ(Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/15/ΔΔ. 
5.Σελ ππ΄αξηζ.175-19/2018 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Ηνλίσλ Νήζσλ 
«Μεηαβίβαζε αξκνδηόηεηαο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Ηνλίσλ Νήζσλ ζηελ 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή». 
6.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4625/2019 (ΦΔΚ 139/Α31-8-2019,)Αξζξν 14,παξ.2 ζρεηηθά κε ηελ 
αξκνδηόηεηα έγθξηζεο δαπαλώλ θαη δηάζεζεο πηζηώζεσλ. 
7.Σελ ππ΄αξηζκ 77884/32717/10-9-2019 ,ΦΔΚ3492/Σεύρνο Β/18-9-2019 ,Απόθαζε 
Πεξηθεξεηάξρε Ηνλίσλ Νήζσλ πεξί Μεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ζε Υσξηθνύο 
Αληηπεξηθεξεηάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ. 
8.Σελ επέιηθηε, απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ. 
9.Σελ αλάγθε πξνκήζεηαο δηαθόξσλ εηδώλ θαη εθηέιεζεο εξγαζηώλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
Π.Δ. Εαθύλζνπ . 
10.Σελ ππ΄αξηζκ  245-23/2019  απόθαζε  ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ 
έγθξηζε νινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο ηεο ΠΗΝ έηνπο 2020 πνπ πεξηιακβάλεη α)ηνλ 
πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020  ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ θαη β)ηνλ Πίλαθα 
ηνρνζεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ γηα ην έηνο 2020. 
11.Σν ππ΄αξηζκ 3187/10-1-2020, ΑΓΑ 6ΖΣΓΟΠ1Φ-ΒΡΗ  έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπη.Διιάδαο θαη Ηνλίνπ ,κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ν 
πξνϋπνινγηζκόο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020  ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ. 
12.Σελ ππ΄αξηζκ 23-03/2020,ΑΓΑ ΧΜ2Η7ΛΔ-Φ9Φ, Απόθαζε Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ 
κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην Πξόγξακκα Πξνκεζεηώλ έηνπο 2020 ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ 
Νήζσλ. 



13.Σν ππ΄αξηζ.6913/1249/14-2-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γεκόζηαο Τγείαο Πεξηθεξεηαθήο 
Δλόηεηαο Εαθύλζνπ «Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ησλ έξγσλ Μπνθηνλίαο θαη Δληνκνθηνλίαο 
Κνπλνππηώλ έηνπο 2020 ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Εαθύλζνπ». 
 
14.Την  ςπ΄απιθμ. 107730/44591/16-12-2019 ,ΑΔΑ  606Γ7ΛΕ-0Λ  απόθαζη  ηηρ Δ/νζηρ 
Αναπηςξιακού Ππογπαμμαηιζμού ηηρ Πεπιθέπειαρ Ιονίων Νήζων για ηην έγκπιζη διάθεζηρ 
πίζηωζηρ και οπιζμού ςπολόγος έπγος ΣΑΕΠ522 «Καηαπολέμηζηρ Κοςνοςπιών ζηην ΠΙΝ 2020-
2021» με ΚΕ 2019ΕΠ52200003  (Υποέπγο Πεπιθεπειακήρ Ενόηηηαρ Ζακύνθος πίζηωζη 15.000,00€ 
ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ). 

 
15.Σελ ππ΄αξηζ. 257-11/18-3-2020 ,ΑΓΑ:6ΛΓΥ7ΛΔ-Λ4Φ απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο «Έγθξηζε όξσλ πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο  «Τινπνίεζε 
Πξνγξάκκαηνο Δληνκνθηνλίαο  ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Εαθύλζνπ 2020». 
 
 
ζα ζπγθεληξώζεη πξνζθνξέο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΗΑ 
ΚΟΤΝΟΤΠΗΧΝ 2020 ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Εαθύλζνπ, ζύκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο πνπ εδόζεζαλ κε ην ππ΄αξηζκ 6913/1249/14-2-2020 έγγξαθν ηνπ 
Σκήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Τγηεηλήο &Τγεηνλνκηθνύ Διέγρνπ ηεο ΠΔ Εαθύλζνπ  «Σερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ ΔΝΣΟΜΟΚΣΟΝΗΑ ΚΟΤΝΟΤΠΗΧΝ έηνπο 2020 ζηελ Π.Δ 
Εαθύλζνπ θαη βξίζθνληαη ζπλεκκέλα ζην παξάξηεκα ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο, κε 
ελδεηθηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο δαπάλεο ην πνζό ησλ 15.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
ηνπ ΦΠΑ. 
 

Οι ενδιαθερόμενοι καλούνηαι µέτρι και ηην Παραζκεσή 24-4-2020 και ώρα 10.00 π.μ 

να σποβάλλοσν αίηηζη ζσνοδεσμένη από ζθραγιζμένη οικονοµική προζθορά για 

ηο ζύνολο ηων ανωηέρω προμηθειών / σπηρεζιών . Ο δικαιούτος θα επιλεγεί βάζη 

ηης ταμηλόηερης ζσνολικής προζθοράς ζε εσρώ ,μεηά ηην ζύγκριζη ηιμής 

μονάδας.  

 

Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ζην θάθειν ζα πξέπεη λα πεξηέρνληαη ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 

1.Φνξνινγηθή Δλεκεξόηεηα  

2.Αζθαιηζηηθή Δλεκεξόηεηα( άξζξν 80,παξ 2 ηνπ Ν 4412/2016) 

3.Απόζπαζκα Πνηληθνύ Μεηξώνπ .ε πεξίπησζε πνπ νη ζπκκεηέρνληεο είλαη 

- λνκηθά πξόζσπα ,ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά αθνξνύλ ηνπο δηαρεηξηζηέο, 

- ζηηο πεξηπηώζεηο ΔΠΔ.ΟΔ θαη ΔΔ ηνπο δηαρεηξηζηέο 

- ζηηο πεξηπηώζεηο ΑΔ ηνλ δηεπζύλνληα ζύκβνπιν  θαζώο θαη όια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ.  

Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη, κε απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ πξνζθέξνληνο, ζην Σκήκα 
Γξακκαηείαο, ζην θαηάζηεκα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Εαθύλζνπ, Γηνηθεηήξην, 
Εάθπλζνο, Σ.Κ. 29100, 1νο όξνθνο, κε ηελ έλδεημε: γηα ηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ, 
Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Εαθύλζνπ, Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ - Οηθνλνκηθνύ, Σκήκα Πξνκεζεηώλ.  
 



Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη µεηά ηελ παξαπάλσ εµεξνµελία θαη ώξα είλαη εθπξόζεζµεο 
θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνύλ. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη 
ηελ ίδηα εµέξα θαη ώξα 11.00 πκ . ζηα γξαθεία ηνπ Σµήµαηνο Πξνµεζεηώλ ηεο Π.Δ. 
Εαθύλζνπ. 
 
Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ µπνξνύλ λα παξεπξίζθνληαη νη 
πξνζθέξνληεο. 
 
Ζ εθηέιεζε θαη παξαθνινύζεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ ηεο Δληνκνθηνλίαο Κνπλνππηώλ 
2020 ζε όια ηα ζηάδηα ζα θαζνξίδεηαη κε έγγξαθή εληνιή από ηελ Γ/λζε Γεκόζηαο Τγείαο 
,Κνηλσληθήο Μέξηκλαο & Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηεο Π.Δ Εαθύλζνπ θαη ζα παξαιακβάλεηαη 
από ηελ αξκόδηα επηηξνπή παξαιαβήο ησλ εξγαζηώλ πνπ έρεη νξηζζεί κε ηελ 40-02/15-01-

2020,ΑΓΑ 6ΕΛ27ΛΔ-ΘΥ5 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.  

Ζ πιεξσκή ηεο ακνηβήο ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κεηά ηελ δηαπίζησζε θαιήο 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ από ηελ νξηζζείζα επηηξνπή ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο ηεο Π.Δ. 
Εαθύλζνπ, όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ παξνύζα θαη ζα θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ έθδνζε 
ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πιεξσκήο από ην Πεξηθεξεηαθό Σακείν Αλάπηπμεο Ηνλίσλ Νήζσλ. 

Ζ παξνύζα πξόζθιεζε  ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Δλόηεηαο Εαθύλζνπ ,ζα δηαβηβαζηεί ζην Δπηκειεηήξην Εαθύλζνπ θαη ζα αλαξηεζεί ζηελ 
δηθηπαθή πύιε ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ http/www. pin. gov.gr. 
 
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ, επίζεο, λα ιακβάλνπλ γλώζε ησλ όξσλ ηεο πξόζθιεζεο 
απεπζείαο αλάζεζεο από : 
     Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ 
     ΠΔ Εαθύλζνπ 
     Γηεύζπλζε Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ  
     Σκήκα Πξνκεζεηώλ 
     Γηνηθεηήξην, Εάθπλζνο, 29100 
     ηει. 26953-60337 ,2695360343 & fax. 26950-49192 

     Δmail : vertzagias@pin.gov.gr 

     Πιεξνθνξίεο: 2695360337 θαη 2695360343 

 

σνημμένα. 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

                                                          Η ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΡΥΗ 
 
 

                                                               Ρόδη Κράηζα-Σζαγκαροπούλοσ  
 
 

      
 
 
            


