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ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 
Ανακοινώνουμε ότι η Περιφϋρεια Ιονύων Νόςων διενεργεύ διεθνό ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνιςμό, 
για την επιλογό αναδόχου για τo υποϋργo : 

(1) «Ενύςχυςη Χηφιακών Τπηρεςιών, Εφαρμογών και υςτημϊτων ΣΠΕ τησ Περιφϋρειασ Ιονύων Νόςων 
(ΠΙΝ)», προώπολογιςμού 1.288.709,68€ πλϋον Υ.Π.Α. 24% (1.598.000,00€ ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ 
24%), 

τησ πρϊξησ «ΕΝάΦΤΗ ΧΗΥΙΑΚΏΝ ΤΠΗΡΕΙΏΝ, ΕΥΑΡΜΟΓΏΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΩΣΨΝ ΣΠΕ ΣΗ 
ΠΕΡΙΥΪΡΕΙΑ ΙΟΝάΨΝ ΝΫΨΝ (ΠΙΝ)» που ςυγχρηματοδοτεύται από την Ε.Ε. ςτο πλαύςιο του Ε.Π. 
«Ιόνια Νηςιϊ 2014 -2020»,  με κριτόριο τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από οικονομικό ϊποψη προςφορϊσ, 
βϊςει τησ βϋλτιςτησ ςχϋςη ποιότητασ – τιμόσ.  

Υορϋασ χρηματοδότηςησ εύναι η Περιφϋρεια Ιονύων Νόςων.  

Η ςύμβαςη αποτελεύ τo υποϋργo Νο 1 τησ Πρϊξησ: «Ενύςχυςη Χηφιακών Τπηρεςιών, Εφαρμογών και 
υςτημϊτων ΣΠΕ τησ Περιφϋρειασ Ιονύων Νόςων (ΠΙΝ)» η οπούα ϋχει ενταχθεύ ςτο Επιχειρηςιακό 
Πρόγραμμα «Ιόνια Νηςιϊ 2014-2020» με βϊςη την απόφαςη ϋνταξησ με αρ. πρωτ. Οικ886/11-4-2022 τησ 
Περιφερειϊρχη Ιονύων Νόςων και ϋχει λϊβει κωδικό MIS 5161496. Η παρούςα ςύμβαςη 
χρηματοδοτεύται από 85% από πόρουσ τησ .Ε.Ε (ΕΣΠΑ)  και κατϊ 15% από εθνικούσ πόρουσ μϋςω του 
ΠΔΕ (Κ.Ε. 2022ΕΠ02210002). 
Οι παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ κατατϊςςονται ςτουσ ακόλουθουσ κωδικούσ του Κοινού Λεξιλογύου 
δημοςύων ςυμβϊςεων (CPV): 
• 72212100-0 Τπηρεςύεσ ανϊπτυξησ λογιςμικού για ςυγκεκριμϋνουσ κλϊδουσ,  
• 48000000-8 Πακϋτα λογιςμικού και ςυςτόματα πληροφορικόσ 
Α.Α. ΕΗΔΗ : 185685 
Η διϊρκεια υλοπούηςησ τησ ύμβαςησ ορύζεται ςε οκτώ (8) μήνεσ από την ημερομηνία υπογραφήσ τησ. 
Σα κριτόρια ςυμμετοχόσ και επιλογόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ ορύζονται ςτη 
διακόρυξη και τα παραρτόματϊ τησ. 
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορϋσ ιςχύουν και δεςμεύουν τουσ οικονομικούσ φορεύσ για διϊςτημα 
δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη τησ διενϋργειασ του διαγωνιςμού. 
Για την ϋγκυρη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ, κατατύθεται από τουσ 
ςυμμετϋχοντεσ οικονομικούσ φορεύσ (προςφϋροντεσ), εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ που 
ανϋρχεται ςτο ςυνολικό ποςό των 25.774,19€, τα οπούα αντιςτοιχούν ςτο 2% τησ εκτιμώμενησ αξύασ 
τησ ςύμβαςησ. 
Ο διαγωνιςμόσ θα πραγματοποιηθεύ με χρόςη τησ πλατφόρμασ του Εθνικού υςτόματοσ 
Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (ΕΗΔΗ) μϋςω τησ διαδικτυακόσ πύλησ 
www.promitheus.gov.gr του ςυςτόματοσ. 

Οι προςφορϋσ, θα υποβϊλλονται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ 
διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr, του Ε..Η.ΔΗ.. μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα και 
ώρα που ορύζει η διακόρυξη, δηλαδό μϋχρι και την  03/04/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 ςτην 
Ελληνικό γλώςςα, ςε ηλεκτρονικό φϊκελο, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδύωσ 
ϊρθρα 36 και 37 και την Τπουργικό Απόφαςη αριθμ. 56902/215 «Τεχνικέσ λεπτομέρειεσ και διαδικαςίεσ 
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λειτουργίασ του Εθνικού Συςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Προςφορϋσ 
που θα υποβϊλλονται ηλεκτρονικϊ μετϊ τη ςυγκεκριμϋνη ώρα και ημϋρα θα θεωρούνται 
εκπρόθεςμεσ. 

Η ηλεκτρονικό αποςφρϊγιςη των προςφορών θα διενεργηθεύ με χρόςη τησ πλατφόρμασ του 
Εθνικού υςτόματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.Δ.Η..), η οπούα εύναι προςβϊςιμη 
μϋςω τησ Διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr, την 07/04/2023 ημέρα Παραςκευή και ώρα 
11.00, μϋςω των αρμόδιων πιςτοποιημϋνων ςτο ςύςτημα οργϊνων τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, 
εφαρμοζόμενων κατϊ τα λοιπϊ των κεύμενων διατϊξεων για την ανϊθεςη δημοςύων ςυμβϊςεων και 
διαδικαςιών, ςτα γραφεύα τησ Αυτοτελούσ Διεύθυνςησ Αναπτυξιακού Προγραμματιςμού ςτην 
Κέρκυρα, Αλυκέσ Ποταμού, ΣΚ: 49100. 

Προκόρυξη τησ παρούςασ ςύμβαςησ απεςτϊλη με ηλεκτρονικϊ μϋςα για δημοςύευςη ςτισ 02/03/2023 
ςτην Τπηρεςύα Εκδόςεων τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (Αρ. δημοςύευςησ 2023/S 047-137699). 

Σο πλόρεσ τεύχοσ τησ Διακόρυξησ καθώσ και τα ςυνημμϋνα τεύχη βρύςκονται αναρτημϋνα ςτη 
διαδικτυακό πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε..Η.ΔΗ.. καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα τησ Π.Ι.Ν. 
(https://pin.gov.gr/home). 

Διαδικαςύεσ προςφυγόσ: 
Υορϋασ αρμόδιοσ για τισ διαδικαςύεσ προςφυγόσ 
ΑΡΦΗ ΕΞΕΣΑΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΚΨΝ ΠΡΟΥΤΓΨΝ 
ΛΕΨΥΟΡΟ ΘΗΒΨΝ 196-198 
ΑΘΗΝΑ 18233 ΕΛΛΑΔΑ 
Σηλϋφωνο: +30 2132141216 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο: aepp@aepp-procurement.gr 
Υαξ: +30 2132141229 
Διεύθυνςη ςτο διαδύκτυο:http://www.aepp-procurement.gr 

Γενικϋσ Πληροφορύεσ ςχετικϊ με το τεύχοσ τησ διακόρυξησ παρϋχονται από την Αυτοτελή Διεύθυνςη 
Αναπτυξιακού Προγραμματιςμού, κα Κυριακό Κυριϊκη, ςτο τηλϋφωνο 2661361534,5 και ςτο email: 
k.kiriaki@pin.gov.gr. 

 

 
                               H ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΡΦΗ 

ΙΟΝΙΨΝ ΝΗΨΝ 
 
 
 

        ΡΟΔΗ ΚΡΑΣΑ - ΣΑΓΚΑΡΟΠΟΤΛΟΤ 
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