
                                                    

                                                                                            
 
 

                        

         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

 

 Κέρκυρα,  23 / 12  /2020 

         Αρ. Πρωτ.: Οικ  42462 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

ΕΡΓΟ : 

 

 

     

 

CPV:      

Βελτίωση προσβασιμότητας σε 

αγροτικές οδούς των Δ.Ε. Φαιάκων, 

Θιναλίων και Κορισσίων του Δήμου 

Κέρκυρας 

 
45233141-9  Εργασίες συντήρησης οδών 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων διακηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» 

επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών 

δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά με βάση την τιμή για το έργο «Βελτίωση προσβασιμότητας σε Αγροτικές οδούς των 

Δ.Ε. Φαιάκων, Θιναλίων και Κορισσίων του Δήμου Κέρκυρας» προϋπολογισμού 669.600,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 

ηλεκτρονικά μέσω της διαδυκτιακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων 

έργων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). 

Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 21/01/2021 ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 15:00 μ.μ. και το σύστημα υποβολής των προσφορών θα συνταχθεί και υποβληθεί  

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 95 παρ. 2.α. του Ν. 4412/2016. Οι προσφορές υποβάλλονται 

από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται  η 27/01/2021, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται 

σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 

προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Μ.Ε.ΕΠ  στην 1η  Τάξη  και  άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ , ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.    Για 

τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 

φορείς,  κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν4412/2016, εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής, που ανέρχεται  στο ποσό των 10.800,00 € . 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 

ότι η  εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 

ένωση. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 9Ψ5Γ46ΜΓ2Α-0ΑΜ



                                                    

                                                                                            
 
 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υποβολής 

τους. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»  και είναι εγγεγραμμένο στον 

προϋπολογισμό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων με Κ.Α. 64.7323.001 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεντρικής 

Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων. 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 

 

ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΥΔΡΑΙΟΥ 
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