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ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΙΒΟΤ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΑΔΙΟ 
ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ  

  CPV:      45212200-8 

ΠΕΡΙΛΗΧΗ  ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
O Δόμαρχοσ Βόρειασ Κϋρκυρασ διακηρύςςει «ανοικτό διαδικαςύα» επιλογόσ αναδόχου του ϊρθρου 27 του Ν. 
4412/2016 μϋςω του εθνικού ςυςτόματοσ ηλεκτρονικών δημοςύων ςυμβϊςεων με κριτόριο ανϊθεςησ την πλϋον 
ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ με βϊςη την τιμό για το ϋργο «Καταςκευή ςτίβου ςτο Δημοτικό 
τάδιο Βόρειασ Κέρκυρασ», προώπολογιςμού 358.998,62 € (ςυμπεριλαμβανομϋνου Φ.Π.Α.). 

Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ με την χρόςη τησ ηλεκτρονικόσ πλατφόρμασ του Εθνικού Συςτόματοσ Ηλεκτρονικών 
Δημοςύων Συμβϊςεων. Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται από τουσ οικονομικούσ φορεύσ ηλεκτρονικϊ μϋςω τησ 
διαδυκτιακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Η διακόρυξη του ϋργου ϋχει ςυνταχθεύ ςύμφωνα με το πρότυπο τεύχοσ διακηρύξεων δημοςύων ϋργων τησ Ενιαύασ 
Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Συμβϊςεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). 

Ωσ ημερομηνύα λόξησ παραλαβόσ των προςφορών ορύζεται η   05/01/2023 ημϋρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. 
και το ςύςτημα υποβολόσ των προςφορών θα ςυνταχθεύ και υποβληθεύ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο 95 παρ. 
2.α. του Ν. 4412/2016. Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται από τουσ ενδιαφερομϋνουσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ 
διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 

Ωσ ημερομηνύα και ώρα ηλεκτρονικόσ αποςφρϊγιςησ των προςφορών ορύζεται  η 10/01/2023 ημϋρα Σρίτη και 
ώρα 10:00π.μ.. 

Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών  που δραςτηριοποιούνται ςτην 
κατηγορύα/εσ ϋργου Α2 καί άνω (άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (ΥΕΚ 157/Α/4-8-2014) για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

Για τη ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμό απαιτεύται η κατϊθεςη από τουσ ςυμμετϋχοντεσ οικονομικούσ φορεύσ, κατϊ 
τουσ όρουσ τησ παρ. 1α του ϊρθρου 72 του Ν4412/2016, εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ, που ανϋρχεται ςτο  
ποςό των 5.790,30 € . 

Στην περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η εγγύηςη ςυμμετοχόσ περιλαμβϊνει και τον όρο ότι η  εγγύηςη 
καλύπτει τισ υποχρεώςεισ όλων των οικονομικών φορϋων που ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη.  

Ο χρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών εύναι δώδεκα (12) μόνεσ από την ημερομηνύα υποβολόσ τουσ. 

Το ϋργο χρηματοδοτεύται α) ςε ποςό 240.362,76 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και β) ςε ποςό 118.635,86 
€ από χρηματοδότηςη οικ. πόρων του Δόμου Βόρειασ Κϋρκυρασ και εύναι εγγεγραμμϋνο ςτον προώπολογιςμό 
του Δόμου Βόρειασ Κϋρκυρασ με Κ.Α. 64.7326.002. 

Το αποτϋλεςμα τησ δημοπραςύασ θα εγκριθεύ από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέρκυρασ. 

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΤΡΑ 
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