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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθμός Διακήρυξης : οικ. 35038/5939 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον 

από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής 

Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, για τα έτη 2021,2022 και 2023 στην ΠΕ Λευκάδας» 

 
 

Η Π.Ε. Λευκάδας διενεργεί Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο  Διαγωνισμό για το έργο 

«Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων στα πλαίσια του 

Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, για τα έτη 2021,2022 και 2023 στην 

ΠΕ Λευκάδας», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

με βάσει την τιμή και προϋπολογισμό διακοσίων εξήντα εννιά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα πέντε 

ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (269.555,85 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%. 

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και τα κατά περίπτωση έντυπα έγγραφα υποβάλλονται 

στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Λευκάδας (ταχ. δ/νση: Διοικητήριο 

Λευκάδας, ΤΚ. 31100, Λευκάδα). 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι μέχρι και 16-06-2021, η ημερομηνία της 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 22-06-2021 και ώρα  10:00 π.μ. Κάθε προσφορά 

θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του συμμετέχοντος, της οποίας το ποσό θα πρέπει να 

καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1 άρθρου 72 ν. 

4412/2016). 

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι δώδεκα (12) μήνες  από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού και η διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρι 31/10/2023 Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 

είναι με ΑΔΑ: ΩΝΡΙ7ΛΕ-ΓΒΗ. 

Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διακήρυξη, 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο (www.promitheus.gov.gr) μέχρι και την 6η ημέρα  πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες 

για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ: 2645360722,2645360721, φαξ:2645360724 e-mail: 

promithion.lefkada@pin.gov.gr. 

Η Διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση: www.pin.gov.gr, 

στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΕΣΗΔΗΣ. Η προκήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ την 13/05/2021 

 

                                                                                                                   Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                                                                                                ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Ι.Ν. 

 
                                                                                                     ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 
 
 

ΑΔΑ: Ψ7Κ37ΛΕ-Δ5Γ


		2021-05-13T10:41:14+0300
	Athens




