
                                       

                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Κέρκυρα       27/05/2022 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                                     Αρ. πρωτ: 3244 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Δ/νση Αχαράβη, Κέρκυρα 

TK 49081, Κέρκυρα, ΕΛΛΑΔΑ,  

τηλ.+30 2663360174, 2663360113,  

 φαξ: 2663360176 

                             

Τίτλος  Διαγωνισμού: «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού  Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» 

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΕΙ 

Την επιλογή αναδόχου, με ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

ανάθεσης για την «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Βόρειας Κέρκυρας» και 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για 

το σύνολο των ειδών της προμήθειας  . 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων καθώς και 

ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας 

Χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.   

Αριθμοί αναφοράς CPV: 31531000-7 Λαμπτήρες, CPV:34993000-4 Φωτιστικά οδών, CPV: 31681410-0 

Ηλεκτρολογικό υλικό, 44321000-6 Καλώδια και 31518100-1 προβολείς 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ,  Δ/νση : Αχαράβη , 49081 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 26633-60121-

60174 . 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης  ανέρχεται σε 167.347,50€ ( πλέον ΦΠΑ 24 %) ( συνολικά 207.510,90€)   

Εγγύηση συμμετοχής: το ύψος της εγγύησης συμμετοχής για το  προκηρυσσόμενο αντικείμενο, 

 είναι :3.346,95Ευρώ 

Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 20.6662.001 σχετική πίστωση 

του προϋπολογισμού του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.    

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: αναφέρεται στην παράγρ.2.2.1. της Διακήρυξης. 

Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ: 27-05-2022, επίσης θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες και μία 

εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα.   

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 15/06/2022, ώρα 15.00 μ.μ. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση της 

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

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . Συστημικός αύξων αριθμός Α/Α:104156. 

Κάθε ενδιαφερόμενος, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της 

σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του 

(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία προσφορών, ήτοι στις 21/06/2022 και ώρα 10.00 π.μ.,  

Χρόνος Ισχύος Προσφορών: Δώδεκα (12) μήνες 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.  

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών. 

 

 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ 

 

 

 




