
 

The APPRODI Project is co-funded by the European Union, European Regional Development Fund and Instrument for 

Pre-Accession Assistance II Fund  

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Κέρκυρα:  15/07/2020 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                            Α/Π: 22701 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ  

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Δ/νση Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α 

TK 49132, Κέρκυρα,   ΕΛΛΑΔΑ,  

τηλ.+30 2661362781,2661362794  

 
«Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας  & Διαποντίων Νήσων στο 

πλαίσιο του έργου «From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations / Από τις 

Αρχαίες Θαλάσσιες Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού» – με ακρωνύμιο 

“APPRODI” (INTERREG V-Β Αδριατική – Ιόνιο) » 

 

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την  «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου στο 

Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στο πλαίσιο του έργου «From Ancient 

Maritime Routes to eco-touristic destinations / Από τις Αρχαίες Θαλάσσιες Διαδρομές στους 

προορισμούς οικολογικού τουρισμού» – με ακρωνύμιο “APPRODI” (INTERREG V-Β 

Αδριατική – Ιόνιο)», με κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, και με διάρκεια η οποία παρατάθηκε 

μέχρι τις  31 / 12 / 2020 (κατόπιν  της 6
ης

 τηλεδιάσκεψης εταίρων του έργου στις 28 / 04 / 2020).  

Δ/νση  Αναθέτουσας αρχής :Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 26613-62781-794  

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 74.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)  

Χρηματοδότηση: Η προϋπολογισθείσα δαπάνη αποτελεί μέρος της χρηματοδοτούμενης πράξης 

του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, με τίτλο «From Ancient Maritime Routes to 

eco-touristic destinations / Από τις Αρχαίες Θαλάσσιες Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού 

τουρισμού» – με ακρωνύμιο “APPRODI” (INTERREG V-Β Αδριατική – Ιόνιο, Άξονας 

Προτεραιότητας 2. Sustainable Region, Ειδικός Στόχος “Promote the sustainable valorisation and 

preservation of natural and cultural heritage as growth assets in the Adriatic-Ionian area”) και 
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χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς 

πόρους μέσω ΠΔΕ και έχει λάβει ΣΑΕΠ Κ.Ε. 2018ΕΠ3222000 και βαρύνει τον  Κ.Α.: 69.7341.014  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.2.1. της Διακήρυξης  

Κριτήρια αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.2  της Διακήρυξης. 

Η πληρωμή του Προμηθευτή: Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την 

προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις 

του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 

ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ:15/07/2020, επίσης θα δημοσιευτεί και σε μία τοπική 

εφημερίδα.   

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων 

(Μαράσλειο Μέγαρο), διεύθυνση Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6α, με καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής στις   27/07/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. ώρα λήξης υποβολής προσφορών 

στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού.  

Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται 

αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στη 

διεύθυνση: (URL)http://www.corfu.gr/ Ανοικτή Διακυβέρνηση/ Διαγωνισμοί Έργων και 

Προμηθειών. 

Ενστάσεις υποβάλλονται κατά πράξης η παράλειψης  της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 

άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Για το παραδεκτό της 

άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 

Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. Οι 

οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης 

Χρόνος Ισχύος Προσφορών: διάστημα 6 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

Γλώσσα Προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΗΛΙΑΣ 

 
 
 


