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ΘΕΜΑ: ∆ιακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών με 

τίτλο:«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό 

ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του 

δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια  Ιονίων  Νήσων - Περιφερειακή Ενότητα 

Κέρκυρας για το έτος 2018» 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Η  Δ/νση  Οικονομικού  Π.Ε  Κέρκυρας  μετά  την  αρ. 291-16/03-04-2018 ( αρ. πρακτικού 

16/03-04-2018 ΑΔΑ:6Δ1Θ7ΛΕ-3Ο4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Ανάδειξη εργολάβων για 

τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος 

Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια  Ιονίων  Νήσων - 

Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας για το έτος 2018, όπως  αναλυτικά  περιγράφεται  στη  

διακήρυξη. 

 

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης 
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www.promitheus.gov.gr. Η συνολική εκτιμώμενη αξία των συµβάσεων που θα εκτελεστούν 

για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 324.350,80 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24 %    (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 261.573,23 € και ΦΠΑ : 62.777,57€) 

 

Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν το σύνολο των υπηρεσιών όπως η  διακήρυξη  

ορίζει. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο 

άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στον Ν.4412/2016. 

 

- Η ημερομηνία δυνατότητας οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η: 

    Παρασκευή   11/05/2018  και ώρα 23:00 

- Η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η: 

   Κυριακή 10/06/2018 και ώρα 23.00  

-Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η: 

    Πέμπτη     14/06/2018 και ώρα   09:00  

 

- Ο τόπος κατάθεσης των εγγράφων της προσφοράς που απαιτούνται κατά περίπτωση να 

προσκομισθούν (εντός τριών  (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή) 

σύμφωνα με την παρούσα, είναι το κατάστημα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- Π.Ε Κέρκυρας, 

Σπ. Σαμάρα 13, Κέρκυρα, στο Τμήμα Γραμματείας (2ος όροφος) για το Τμήμα Προμηθειών, 

της Διεύθυνσης Οικονομικού της ΠΙΝ. 

- Τεύχη του Διαγωνισμού και τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης 

παρέχονται από την ανωτέρω Υπηρεσία. Πλήρες τεύχος του διαγωνισμού αναρτάται στην 

επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων www.pin.gov.gr ( σύνδεσμος: 

 Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί ) 

 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και των 

συνημμένων Παραρτημάτων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής. 
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∆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. 

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. 

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. 

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί (αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) από τριμελή 

Επιτροπή που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011) 

και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής. 

Αρμόδια Υπηρεσία για την επίβλεψη και τον έλεγχο της προόδου υλοποίησης της σύμβασης 

που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο, είναι η ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας της Περιφερειακής 

Ενότητας Κέρκυρας. 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

 

                                                 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ    ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ  
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