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ΠΕΡΘΛΗΦΗ  
ΣΗ ΜΕ Α/Α ΤΣΗΜΑΣΟ 113066 

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΘΥΣΟΤ ΔΘΕΘΝΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΘΚΟΤ ΔΘΑΓΧΝΘΜΟΤ 
 

1. Αναθέηοςζα απσή: 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ 

2. Ανηικείμενο ηος έπγος: 

Αλάδεημε εξγνιάβσλ «Απν εδάθνπο δνισµαηηθό ςεθαζµό ειαηνδέληξσλ ζηα πιαίζηα 
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπιινγηθήο Καηαπνιέκεζεο ηνπ ∆άθνπ ηεο Διηάο ζηελ 
Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ - Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηαο Εαθύλζνπ γηα ηα έηε 2021-2022-
2023» 

3. ςνολικόρ πποϋπολογιζμόρ: 

Γηαθόζηεο δέθα ηξείο ρηιηάδεο επηαθόζηα ελελήληα ελλέα επξώ θαη ζαξάληα ηέζζεξα  

ιεπηά  (213.799,44€ €)  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνύληνο ΦΠΑ. 

4. Είδορ διαγωνιζμού: 

Αλνηθηόο δηεζλήο ειεθηξνληθόο δηαγσληζκόο, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο. 

5. Κπιηήπια ανάθεζηρ: 

Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα, από νηθνλνκηθή άπνςε, πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο, 
(ρακειόηεξε ηηκή αλά ςεθαδόκελν ειαηόδεληξν θαη ςεθαζκό). 

6. Δικαίωμα ζςμμεηοσήρ: 

Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, νη ελώζεηο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, νη 
ζπλεηαηξηζκνί θαη νη θνηλνπξαμίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη επαγγεικαηηθά ζην 
αληηθείκελν ηνπ έξγνπ. 

7. Καηάθεζη πποζθοπών: 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 
δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Σ.Ζ.ΓΖ.Σ, ζύκθσλα κε ηα 
αλαθεξόκελα ζην Ν. 4155/2013 (Φ.Δ.Κ./Α΄/29-05-2013), ζην άξζξν 11 ηεο ΥΑ 
Π1/2390/2013 (Φ.Δ.Κ./Α/2677/21-10-2013) θαη ζην Ν. 4412/2016. 

8. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: 

Δθαηόλ νγδόληα (180) εκέξεο, πξνζκεηξνύκελεο από ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο 
εκεξνκελίαο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. 

9. Εγγςήζειρ: 

Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο θαη από ηνπο ππνςήθηνπο αλαδόρνπο ζηνπο 
νπνίνπο ζα θαηαθπξσζεί ην έξγν, εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 
,ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην ηεύρνο ηεο πξνθήξπμεο. 

10. Παπαλαβή ηεςσών διακήπςξηρ: 

ΑΔΑ: ΩΜΨ77ΛΕ-ΩΦΔ



Ζ δηαθήξπμε κε όια ηα Παξαξηήκαηα δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηε 

δηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr (Α/Α ςζηήμαηορ:113066) θαη επίζεο κε 
ειεύζεξε θαη πιήξε πξόζβαζε ζηελ ειεθηξνληθή Γ/λζε ηεο Π.Δ. Εαθύλζνπ 
www.pin.gr. 

11. Ημεπομηνία έναπξηρ ηλεκηπονικήρ ςποβολήρ πποζθοπών: 

28-4-2021, ημέπα Τεηάπηη και ώπα 15:00 μ.μ. 

12. Καηαληκηική ημεπομηνία καηάθεζηρ πποζθοπών: 

31-5-2021, ημέπα Δεςηέπα και ώπα 23:50 μ.μ. 

13. Ημεπομηνία και ώπα ηλεκηπονικήρ αποζθπάγιζηρ πποζθοπών: 

4-6-2021, ημέπα Παπαζκεςή και ώπα 11:00 π.μ. 

14. Υπόνορ εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ: 

Από ηην ςπογπαθή ηυν ζςμβάζευν έυρ 15-11-2023 

15. Πληπωμή: 

Τμημαηικά, μεηά ηην ολοκλήπυζη κάθε τεκαζμού ηυν Τομέυν, ηην παπαλαβή 

ηοςρ από ηην απμόδια επιηποπή και ηην πποζκόμιζη, από ηον ανάδοσο, ηυν 

πποβλεπομένυν δικαιολογηηικών. 

16. Ππόζθεηερ πληποθοπίερ - παποσή διεςκπινήζεων: 

Για ζςμπληπυμαηικέρ πληποθοπίερ– διεςκπινήζειρ ςποβάλλονηαι ηλεκηπονικά 

αιηήμαηα ζηο διαδικηςακό ηόπο ηος διαγυνιζμού, μέζυ ηηρ διαδικηςακήρ πύληρ 

www.promitheus.gov.gr ζύμθυνα με ηοςρ όποςρ ηηρ διακήπςξηρ. 

 
 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 

 

 

 

ΡΟΔΗ ΚΡΑΣΑ-ΣΑΓΚΑΡΟΠΟΤΛΟΤ 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΜΨ77ΛΕ-ΩΦΔ
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