
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                ΚΕΡΚΥΡΑ         01/07/2020 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                           Αρ.Πρωτ.              20746 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                              
ΤΗΛ: 26613 62781                    

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ   Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δ.Ε. Παρελίων 

CPV : 75252000-7  

 

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή 

υπηρεσίας με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δ.Ε. Παρελίων»  

(Γλυφάδα, Κοντογιαλός και Έρμονες).Οι παραλίες αυτές έχουν χαρακτηριστεί  ως 

πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.31/2018 (Φ.Ε.Κ. 

Α΄ 61/2018) ο Δήμος, ως φορέας διαχείρισης των λουτρικών εγκαταστάσεων οφείλει να παρέχει 

ναυαγοσωστική κάλυψη.  

Η ανάθεση γίνεται με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω του 

κατεπείγοντος (άρθρο 32 του Ν.4412/2016), όπως ισχύει σήμερα. Ο συνολικός ενδεικτικός 

προϋπολογισμός είναι 61.999,94€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%. Δεν απαιτείται εγγυητική 

συμμετοχής.  
                                            Προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς  

  να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της Δ/νσης  Περιβάλλοντος και 

Πολεοδομίας  καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της  και να καταθέσουν φάκελο 

προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη τεχνική έκθεση. 

Κριτήριο κατακύρωσης: H κατακύρωση θα γίνει στον υποψήφιο ανάδοχο που θα προσφέρει την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο της 

υπηρεσίας, για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης έως και 

30/09/2020. 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Δ/νση Λ. Αλεξάνδρας 6
Α 

,Τ.Κ. 

49100 Κέρκυρα), μέχρι και την Δευτέρα 06/07/2020 και ώρα : 12.00 μ. ώρα λήξης επίδοσης  

οικονομικών προσφορών. 

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους  μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο  

στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται  ευκρινώς: 

 

 

 

 



 

            

Προς τον  Δήμο  Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων 
 ( Πρωτόκολλο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Δ/ΝΣΗ: Λ.Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ49100Κέρκυρα 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: με τίτλο: «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δ.Ε. Παρελίων» 

Προϋπολογισμού μελέτης : 61.999,94 € (με Φ.Π.Α.) 

(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών Δευτέρα 06/07/2020  και ώρα : 12.00 μ. 

«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

 

Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (υποψήφιος ανάδοχος) 

Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει : 

 

α) Το σύνολο των αναφερόμενων στη μελέτη  δικαιολογητικών - υπεύθυνων δηλώσεων, 

Σύμφωνα με το 8
ο
 άρθρο της  συγγραφής υποχρεώσεων της μελέτης. 

β) Την οικονομική προσφορά, η οποία εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου 

φακέλου.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Πληροφορίες και διευκρινήσεις:Τμήμα Προμηθειών τηλ. 26613 62781 – 767,e-mail 

promithion@corfu.gov.gr ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου 

www.corfu.gr. (ενότητα διαγωνισμοί). 

                                                                   

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ 
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