
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα,    20-07-2020 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.:  23379 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς 

ΕΣΗΔΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» 
CPV44211000-2 «ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ» 

&  CPV39160000-1 «ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ» 

 
 
Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, σύμφωνα με την με αρ. 19-1/29-06-2020 Απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προβεί στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση, χωρίς τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ, κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 
4412/2016 (Α΄147), σύμφωνα με το Μέρος Β του αρ. 24 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104 Α),  
για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ». 

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 424.080,00 € ΜΕ Φ.Π.Α. 24%. 

 Δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής.  

                                            Προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς  
  να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  καθώς 

και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της  και να καταθέσουν φάκελο προσφοράς, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα σε αυτήν. 

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

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για τις προσφορές που 

πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

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

σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες . 
 

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 Παρασκευή 24/7/2020 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: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»  
Προϋπολογισμού μελέτης : 424.080,00 €  (με Φ.Π.Α.) 

(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών Παρασκευή 24/7/2020  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 : 
 

1. Το σύνολο των αναφερόμενων στη μελέτη  δικαιολογητικών - υπεύθυνων δηλώσεων, 

           σύμφωνα με το 6ο άρθρο της  συγγραφής υποχρεώσεων της μελέτης. 

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών      

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,  

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

του. 

3. Φορολογική ενημερότητα 

4. Ασφαλιστική ενημερότητα  
Τα παραπάνω δικαιολογητικά γίνονται δεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, 

άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή τους. 

5. Τεχνική προσφορά  
Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές των      
υλικών, που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στη Μελέτη της αρμόδιας Δ/νσης και θα 
περιλαμβάνει  συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης το 
συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση «ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ». 

6. 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 

 
 


