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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Αναθέτουσα αρχή: 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου 

2. Αντικείμενο του έργου: 

Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα  Ζακύνθου για το έτος  2021    

3. Συνολικός προϋπολογισμός: 

Είκοσι χιλιάδες  ευρώ (20.000,00 €)  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

4. Είδος διαγωνισμού: 

Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές. 

5. Κριτήρια ανάθεσης: 

Την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή. 

6. Δικαίωμα συμμετοχής: 

1. Δικαίωμα 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 ΣΔΣ, 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 για την υποβολή προσφοράς. 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.   
 

7. Κατάθεση προσφορών: 

 
Οι προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον 
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
 
α)ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

β)ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΟΙΚ/ΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦ/ΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

γ) Πρόχειρος μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάθεση υλοποίησης του έργου  

:«Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου για το έτος  2021 και με 
προϋπολογισμό ποσού των είκοσι χιλιάδων  ευρώ (20,000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με 
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βάσει την τιμή για τα Οικονομικό Έτος 2021 στο πλαίσιο της υπ’ αριθ.28744/4947/16-4-2021  
διακήρυξης. 

δ) Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής Προσφορών: 27/4/2021  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 14.30μμ 

ε)Στοιχεία Οικονομικού Φορέα: (συμπληρώνεται Ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, 
τηλέφωνο και ΑΦΜ) 

 

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: 

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

9. Εγγυήσεις: 

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους που ανέρχεται στο ποσό του 2% επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. 
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης που ανέρχεται στο ποσό του 5% επί της 
αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. 

10. Παραλαβή τευχών διακήρυξης: 

Η διακήρυξη με όλα τα Παραρτήματα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr και επίσης με ελεύθερη και πλήρη πρόσβαση στην ηλεκτρονική Δ/νση 
της Π.Ε. Ζακύνθου www.pin.gr. 

11. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 

27/4/2021  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 14.30μμ 

12. Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: 

28/4/2021 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 9.30 πμ 

13. Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης: 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημέρα της υπογραφής της και μέχρι  την  
ολοκλήρωσή  της σύμφωνα με την εκτέλεση του προγράμματος όπως αναφέρεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές και  θα  περιλαμβάνει   8 πλήρεις  κύκλους . 
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής μέχρι και 3 μήνες. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την 
παράταση της υλοποίησης του προγράμματος χωρίς την τροποποίηση του Φυσικού 
Αντικειμένου που αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη: 

14. Πληρωμή: 

Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά, ακολουθούμενης της διαδικασίας του άρθρου 
200 «Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου» του 
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της 
Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης 
δαπανών υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των 
απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. 

15. Πρόσθετες πληροφορίες - παροχή διευκρινήσεων: 

Διευκρινήσεις επί των όρων της παρούσας Διακήρυξης, μπορούν να ζητήσουν εγγράφως οι 
ενδιαφερόμενοι από την Αναθέτουσα Αρχή ( Π.E. Ζακύνθου, Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, 
Τμήμα Προμηθειών, Διοικητήριο Ζάκυνθος, 1ος όροφος, 29100, Ζάκυνθος), μέχρι και τέσσερις 
(4) εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση κριθεί απαραίτητη, θα αναρτάται στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της 
προκήρυξης http://www.pin.gov.gr, (στην ενότητα Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί) το αργότερο 
τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

 
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

http://www.pin.gov.gr/
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