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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
ΤΗΣ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 185471 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1. Αναθέτουσα αρχή: 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 

2. Αντικείμενο του έργου: 

Διακήρυξη Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
AETHER» του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «AETHER - Alliance for the Effective 
Transnational Handling of Environmental Resources» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. 

3. Συνολικός προϋπολογισμός: 

Διακόσιες χιλιάδες ευρώ (200.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

4. Είδος διαγωνισμού: 

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές. 

5. Κριτήρια ανάθεσης: 

 Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. 

6. Δικαίωμα συμμετοχής: 

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι 
συνεταιρισμοί και οι κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο 
του έργου. 

7. Κατάθεση προσφορών: 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ./Α΄/29-05-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 
(Φ.Ε.Κ./Α/2677/21-10-2013) και στο Ν. 4412/2016. 

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: 

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

9. Εγγυήσεις: 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής και από τους υποψήφιους αναδόχους στους οποίους θα 
κατακυρωθεί το έργο, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο τεύχος της προκήρυξης. 

10. Παραλαβή τευχών διακήρυξης: 

Η διακήρυξη με όλα τα Παραρτήματα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 185471) και επίσης με ελεύθερη και πλήρη 
πρόσβαση στην ηλεκτρονική Δ/νση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων: www.pin.gov.gr. 
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11. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 

 

08/03/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. 
 

12. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 

 

26/03/2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 23:30. 
 

13. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 

 

30/03/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00. 
 

14. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: 

Ενενήντα (90) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

15. Πληρωμή: 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται συνολικά, αφού συνταχθεί το σχετικό πρακτικό 
παραλαβής των αντίστοιχων προμηθειών.  

16. Πρόσθετες πληροφορίες - παροχή διευκρινήσεων: 

Για συμπληρωματικές πληροφορίες– διευκρινήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήματα στο 
διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

 
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

& ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

 

 

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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