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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 

 

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020» 

 

 

 

ΜΕΤΡΟ 19  

«Στήριξη για την Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER» 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 

«Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» 

 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

                                                                                                                                               Κέρκυρα    06/06/2022 

                                                                                                                                     Αριθμ. Πρωτ.20684 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: 

 «Παιδική χαρά Παλαιοκαστρίτσας Δήμου Κέρκυρας» 
Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την 

Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «Παιδική χαρά Παλαιοκαστρίτσας Δήμου Κέρκυρας» με CPV:43325000-7 

«Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς»,Κ.Α.:64.7135.020, εκτιμώμενης αξίας 107.361,00€ πλέον ΦΠΑ 

25.766,64€. 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι: η προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία μιας νέας παιδικής χαράς στην Δ.Ε. 

Παλαιοκαστριτών. 

Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 

6Α,49132 ΚΕΡΚΥΡΑ,Τηλ.:26613-62781-794. 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, 

δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Δ.Ν. 

Δικαίωμα συμμετοχής  έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 

αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες 

από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 

υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 

μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 

τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 

φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 

συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να 

απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, 

εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 
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Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. 

Ως  ημερομηνία & ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των  προσφορών, ορίζεται η 22/06/2022 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00μ.μ. και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών ορίζεται  η 27/06/2022 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00π.μ, η οικονομική προσφορά 

των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με αντίστοιχα άρθρα του ν 

4412/2016. 

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 

4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μια προσφορά. 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά , δηλ. με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 

Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr.Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη 

αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 

παρ.1.2  έως 1.4 της Κ.Υ.Α. με αρ. 117384/26-10-2017(3821 β’) του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ποσού 

2.147,22€ και ισχύ μέχρι την 23/07/2023 

Ο χρόνος Ισχύος Προσφορών είναι  δώδεκα (12)μήνες μετά την ημέρα  διεξαγωγής  του 

διαγωνισμού. 

Το έργο είναι ενταγμένο στο  Μέτρο 19 του Προγράμματος  "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

2014 - 2020" με κωδικό ΟΠΣΣΑ 0016520868, συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 

συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1. 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της Σύμβασης είναι 6 μήνες από την ημέρα υπογραφή της 

σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην 

Ε.Σ.Υ. 

Για τη δημοπράτηση της προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. 942/20-04-2022 σύμφωνη 

γνώμη δημοπράτησης της ΕΥΔ. 

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

Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του 

διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 

στη διεύθυνση (URL):    www.corfu.gr  στην διαδρομή : ανοιχτή διακυβέρνηση ► Διαγωνισμοί 

έργων και  προμηθειών  

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ¨Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-

2020¨ με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α  και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1 

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000. 

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός 
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