
ESENDER_LOGIN: ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN: ECAS_nkyriakk
NO_DOC_EXT: 2021-051266
SOFTWARE VERSION: 11.1.3
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E_MAIL: k.kiriaki@pin.gov.gr

LANGUAGE: EL
CATEGORY: ORIG
FORM: F02
VERSION: R2.0.9.S04
DATE_EXPECTED_PUBLICATION: /

21PROC008481503 2021-04-16



1 / 9

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Ταχ. διεύθυνση: Σαμάρα 13
Πόλη: Κέρκυρα
Κωδικός NUTS: EL622 Κέρκυρα / Kerkyra
Ταχ. κωδικός: 49132
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Κυριακή Κυριάκη
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: k.kiriaki@pin.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2661362259
Φαξ:  +30 2661362175
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.pin.gov.gr

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: https://pin.gov.gr/home
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://
www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράµµατος 
Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
77100000 Γεωργικές υπηρεσίες

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράµµατος 
Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα 
Κέρκυρας για τα έτη 2021, 2022, 2023
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II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 261 061.95 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα μόνο τμήμα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 5

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Δήμος Βόρειας Κέρκυρας.
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
77100000 Γεωργικές υπηρεσίες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL622 Κέρκυρα / Kerkyra
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
α) Δ.Ε. Εσπερίων
β) Δ.Ε. Αγ. Γεωργίου
γ) Δ.Ε. Θιναλίων
δ) Δ.Ε. Κασσωπαίων

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση υλοποίησης του έργου: "Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους 
δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων, στο πλαίσιο τού προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου 
της ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, για τα έτη 2021, 2022, 2023", 
με κωδικό CPV 77100000-1, συνολικού προϋπολογισμού 1. 425.000 EUR (με ΦΠΑ ποσοστού 13 %) και 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. Συγκεκριμένα, ο 
διαγωνισμός αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση τού ανωτέρω έργου σε όλες τις ομάδες του 
πίνακα ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.
Η έκταση του έργου αφορά στην εκτέλεση 3,57 δολωματικούς ψεκασμούς (με δικαίωμα αύξησης ή μείωσης 
τού αριθμού των ψεκασμών, στην περίπτωση που οι κλιματολογικές συνθήκες ή το ύψος του δακοπληθυσμού 
το απαιτούν). Το έργο χωρίζεται σε 5 τμήματα, τα τμήματα που διαφοροποιούνται ως την προσφερόμενη τιμή 
ανά ψεκαζόμενο ή ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο, και αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ της 
παρούσας διακήρυξης και στο οποίο αναγράφονται, η προϋπολογισθείσα δαπάνη, o αριθμός των ψεκαζόμενων 
ελαιοδένδρων, ο αριθμός ψεκαστικών συγκροτημάτων και η ανώτερη προσφερόμενη τιμή ανά ψεκαζόμενο ή 
ανά προστατευόμενο ελαιοδένδρο.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τμημάτων είτε για ένα είτε για περισσότερα τμήματα και θα 
υπογραφούν μέχρι 5 συμβάσεις.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 394 947.32 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/07/2021
Λήξη: 30/11/2023
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
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II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Δήμος Νότιας Κέρκυρας.
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
77100000 Γεωργικές υπηρεσίες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL622 Κέρκυρα / Kerkyra
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
α) Δ.Ε. Λευκίμμης
β) Δ.Ε. Κορισσιων

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση υλοποίησης του έργου: "Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους 
δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων, στο πλαίσιο τού προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου 
της ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, για τα έτη 2021, 2022, 2023", 
με κωδικό CPV 77100000-1, συνολικού προϋπολογισμού 1. 425.000 EUR (με ΦΠΑ ποσοστού 13 %) και 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. Συγκεκριμένα, ο 
διαγωνισμός αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση τού ανωτέρω έργου σε όλες τις ομάδες του 
πίνακα ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.
Η έκταση του έργου αφορά στην εκτέλεση 3,57 δολωματικούς ψεκασμούς (με δικαίωμα αύξησης ή μείωσης 
τού αριθμού των ψεκασμών, στην περίπτωση που οι κλιματολογικές συνθήκες ή το ύψος του δακοπληθυσμού 
το απαιτούν). Το έργο χωρίζεται σε 5 τμήματα, τα τμήματα που διαφοροποιούνται ως την προσφερόμενη τιμή 
ανά ψεκαζόμενο ή ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο, και αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ της 
παρούσας διακήρυξης και στο οποίο αναγράφονται, η προϋπολογισθείσα δαπάνη, o αριθμός των ψεκαζόμενων 
ελαιοδένδρων, ο αριθμός ψεκαστικών συγκροτημάτων και η ανώτερη προσφερόμενη τιμή ανά ψεκαζόμενο ή
ανά προστατευόμενο ελαιοδένδρο.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τμημάτων είτε για ένα είτε για περισσότερα τμήματα και θα 
υπογραφούν μέχρι 5 συμβάσεις.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 258 710.76 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/07/2021
Λήξη: 30/11/2023
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Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Δήμος Νότιας Κέρκυρας - 2
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
77100000 Γεωργικές υπηρεσίες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL622 Κέρκυρα / Kerkyra
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Δ.Ε. Μελιτειέων

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση υλοποίησης του έργου: "Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους 
δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων, στο πλαίσιο τού προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου 
της ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, για τα έτη 2021, 2022, 2023", 
με κωδικό CPV 77100000-1, συνολικού προϋπολογισμού 1. 425.000 EUR (με ΦΠΑ ποσοστού 13 %) και 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. Συγκεκριμένα, ο 
διαγωνισμός αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση τού ανωτέρω έργου σε όλες τις ομάδες του 
πίνακα ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.
Η έκταση του έργου αφορά στην εκτέλεση 3,57 δολωματικούς ψεκασμούς (με δικαίωμα αύξησης ή μείωσης 
τού αριθμού των ψεκασμών, στην περίπτωση που οι κλιματολογικές συνθήκες ή το ύψος του δακοπληθυσμού 
το απαιτούν). Το έργο χωρίζεται σε 5 τμήματα, τα τμήματα που διαφοροποιούνται ως την προσφερόμενη τιμή 
ανά ψεκαζόμενο ή ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο, και αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ της 
παρούσας διακήρυξης και στο οποίο αναγράφονται, η προϋπολογισθείσα δαπάνη, o αριθμός των ψεκαζόμενων 
ελαιοδένδρων, ο αριθμός ψεκαστικών συγκροτημάτων και η ανώτερη προσφερόμενη τιμή ανά ψεκαζόμενο ή 
ανά προστατευόμενο ελαιοδένδρο.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τμημάτων είτε για ένα είτε για περισσότερα τμήματα και θα 
υπογραφούν μέχρι 5 συμβάσεις.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 238 511.70 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/07/2021
Λήξη: 30/11/2023
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Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
77100000 Γεωργικές υπηρεσίες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL622 Κέρκυρα / Kerkyra
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
α) Δ.Ε. Παρελιων
β) Δ.Ε. Φαιάκων
γ) Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών
δ) Δ.Ε. Κερκυραίων

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση υλοποίησης του έργου: "Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους 
δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων, στο πλαίσιο τού προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου 
της ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, για τα έτη 2021, 2022, 2023", 
με κωδικό CPV 77100000-1, συνολικού προϋπολογισμού 1. 425.000 EUR (με ΦΠΑ ποσοστού 13 %) και 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. Συγκεκριμένα, ο 
διαγωνισμός αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση τού ανωτέρω έργου σε όλες τις ομάδες του 
πίνακα ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.
Η έκταση του έργου αφορά στην εκτέλεση 3,57 δολωματικούς ψεκασμούς (με δικαίωμα αύξησης ή μείωσης 
τού αριθμού των ψεκασμών, στην περίπτωση που οι κλιματολογικές συνθήκες ή το ύψος του δακοπληθυσμού 
το απαιτούν). Το έργο χωρίζεται σε 5 τμήματα, τα τμήματα που διαφοροποιούνται ως την προσφερόμενη τιμή 
ανά ψεκαζόμενο ή ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο, και αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ της 
παρούσας διακήρυξης και στο οποίο αναγράφονται, η προϋπολογισθείσα δαπάνη, o αριθμός των ψεκαζόμενων 
ελαιοδένδρων, ο αριθμός ψεκαστικών συγκροτημάτων και η ανώτερη προσφερόμενη τιμή ανά ψεκαζόμενο ή
ανά προστατευόμενο ελαιοδένδρο.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τμημάτων είτε για ένα είτε για περισσότερα τμήματα και θα 
υπογραφούν μέχρι 5 συμβάσεις.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 340 931.43 EUR
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II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/07/2021
Λήξη: 30/11/2023
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ _2
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
77100000 Γεωργικές υπηρεσίες

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL622 Κέρκυρα / Kerkyra
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
α) Δ.Κ. Ερείκουσας
β) Δ.Κ. Μαθρακίου

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση υλοποίησης του έργου: "Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους 
δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων, στο πλαίσιο τού προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου 
της ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, για τα έτη 2021, 2022, 2023", 
με κωδικό CPV 77100000-1, συνολικού προϋπολογισμού 1. 425.000 EUR (με ΦΠΑ ποσοστού 13 %) και 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. Συγκεκριμένα, ο 
διαγωνισμός αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση τού ανωτέρω έργου σε όλες τις ομάδες του 
πίνακα ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.
Η έκταση του έργου αφορά στην εκτέλεση 3,57 δολωματικούς ψεκασμούς (με δικαίωμα αύξησης ή μείωσης 
τού αριθμού των ψεκασμών, στην περίπτωση που οι κλιματολογικές συνθήκες ή το ύψος του δακοπληθυσμού 
το απαιτούν). Το έργο χωρίζεται σε 5 τμήματα, τα τμήματα που διαφοροποιούνται ως την προσφερόμενη τιμή 
ανά ψεκαζόμενο ή ανά προστατευόμενο ελαιόδεντρο, και αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ της 
παρούσας διακήρυξης και στο οποίο αναγράφονται, η προϋπολογισθείσα δαπάνη, o αριθμός των ψεκαζόμενων 
ελαιοδένδρων, ο αριθμός ψεκαστικών συγκροτημάτων και η ανώτερη προσφερόμενη τιμή ανά ψεκαζόμενο ή
ανά προστατευόμενο ελαιοδένδρο.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τμημάτων είτε για ένα είτε για περισσότερα τμήματα και θα 
υπογραφούν μέχρι 5 συμβάσεις.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
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Αξία χωρίς ΦΠΑ: 24 547.32 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/07/2021
Λήξη: 30/11/2023
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση 
Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή (άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) για την υποβολή προσφοράς. H 
Α.Α. µπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή, 
εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται έναντι 
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον (Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016).
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν 
επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο των προς παροχή υπηρεσιών. Ειδικότερα απαιτείται 
να διαθέτουν βεβαίωση/άδεια άσκησης επαγγέλµατος παροχής υπηρεσιών από αρµόδια ∆ιοικητική Αρχή 
{∆.Ο.Υ, ΟΤΑ κ.λ.π.} ή να είναι µέλη του οικείου Επιµελητηρίου. Για την απόδειξη της απαίτησης της απόδειξης 
καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας προσκοµίζουν, βεβαίωση/ άδεια άσκησης 
επαγγέλµατος από αρµόδια διοικητική Αρχή (∆.Ο.Υ., ΟΤΑ κλπ) ή να είναι µέλη του οικείου Επιµελητηρίου.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
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συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του Ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 
ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 24/05/2021
Τοπική ώρα: 14:30

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 28/05/2021
Τοπική ώρα: 09:00
Τόπος:
Κέρκυρα
(Κτίριο Π.Ε. Κέρκυρας - Σπ. Σαμάρα 13 - Τ.Κ. 49100)

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.aepp-procurement.gr/
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VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης προβλέπεται η έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων του Ν. 4412/2016 (άρθρα 345-374), όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΣΠ. ΣΑΜΑΡΑ 13
Πόλη: ΚΕΡΚΥΡΑ
Ταχ. κωδικός: 49132
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: k.kiriaki@pin.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2661362259
Φαξ:  +30 2661362175

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
16/04/2021
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