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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό υπηρεσιών με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης τη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών 
Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης για την Υλοποίηση των Παραδοτέων 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4, 4.3.1, 4.3.2, 5.3.4 και 6.3.1 της 
Πράξης με Ακρωνύμιο “AI-SMART” στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A 
Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79411000-8-
Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σε Θέματα Γενικής Διαχείρισης 

Αναθέτουσα Αρχή-Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
Ταχυδρομική διεύθυνση Διοικητήριο 
Πόλη Λευκάδα  
Ταχυδρομικός Κωδικός 31100 
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 
Τηλέφωνο 26450-60763 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  skaklamanis@pin.gov.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες Στ.Κακλαμάνης 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.pin.gov.gr  

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων / Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
/ Τμ.Προγραμματισμού ΠΕ Λευκάδας που βρίσκεται στη Λευκάδα – Διοικητήριο, ΤΚ: 31100. 

Ως καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των προσφορών ορίζεται η 2/2/2021.,  ημέρα Τρίτη και ώρα η 14:00 μ.μ.  

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 5/2/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα  η 10:00 π.μ. , ενώπιον 
της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 
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Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η 
καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε άλλη ημερομηνία που κοινοποιείται εγγράφως, δύο (2) τουλάχιστον 
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης. 

Προσφορά που κατατίθεται μετά την οριζόμενη ημερομηνία και ώρα υποβολής είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται απαράδεκτη 
και δεν αποσφραγίζεται. 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως τις 22/1/2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που 
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και 
οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά. 

Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 72.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός 
χωρίς ΦΠΑ: € 58.225,81, ΦΠΑ 24%: € 13.974,19), χωρίς δικαίωμα προαίρεσης και χωρίς δικαίωμα παράτασης με αύξηση 
οικονομικού αντικειμένου. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 
Οι προδιαγραφές των συμβατικών υπηρεσιών αναλύονται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.  

Φορέας χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.  
Η πράξη AISMART χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg “Greece-Italy 2014-2020” 
κατά 85% από πόρους της .Ε.Ε (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από ιδίους πόρους των συμμετεχουσών χωρών . Για ο Ελληνικό σκέλος 
των ιδίων πόρων, η Πράξη AI-SMART εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό έργου 
2019ΕΠ32260005. 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια καταλληλόλητας για τη συμμετοχή τους στο παρόντα 
διαγωνισμό, όπως αυτά τίθενται στους όρους των τευχών δημοπράτησης και να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του 
συμβατικού αντικειμένου.  
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τον παρόντα διαγωνισμό. 

Οι συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου θα διαρκέσουν από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως την 11/07/2022 
(με ενδεχόμενη παράταση της ίδιας της Πράξης χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου) και με ενδιάμεσες 
παραδόσεις.  

Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν και θα διατίθενται σε πλήρη και ελεύθερη πρόσβαση από τους ενδιαφερομένους, 
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (https://pin.gov.gr/ )  

Πληροφορίες θα δίνονται από τα στοιχεία επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
λειτουργίας.  

 

 

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Ι.Ν. 
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