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Αριθµ. Πρωτ.  οικ.98081/40833 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

 
Κύριος  Έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Φορέας κατασκευής έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-∆/ΝΣΗ Τ.Ε.  
Προϊσταµένη Αρχή :∆/ΝΣΗ Τ.Ε.Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Π.Ι.Ν. 
∆ιευθύνουσα & Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ & Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

    

 
Η Οικονοµική Επιτροπή  της  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων   προκηρύσσει   
ανοιχτό διαγωνισµό µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.)   σύµφωνα µε τις διατάξεις του          
N. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής  του έργου 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»  
προϋπολογισµού  410.000,00 €  µε  Κ.Ε. 2013ΕΠ02200002 της ΣΑΕΠ 022 του 
Π.∆.Ε. του έτους 2018. Η σύµβαση που θα συναφθεί δεν υποδιαιρείται σε 
τµήµατα και θα ανατεθεί ως ενιαίο σύνολο.  
 
Ο τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η Νήσος Κέρκυρας Π.Ε. Κέρκυρας και το 
παρών έργο  αφορά την ολοκλήρωση του κτιρίου του πρώην δικαστικού 
µεγάρου Κέρκυρας και περιλαµβάνει εργασίες εξωτερικά του κτιρίου όπως 
καθαιρέσεις επιχρισµάτων και κατασκευή νέων , καθαιρέσεις εξωτερικών 
κουφωµάτων και αντικατάστασή τους µε νέα, αντικατάσταση επιστρώσεων 
κάποιων εξωτερικών δωµάτων και εξωστών,  χρωµατισµοί , επεµβάσεις σε 
στέγη των γραφείων του δώµατος κ.λ.π. 
Το αντικείµενο του έργου προσδιορίζεται από τον κωδικό cpv: 45440000-3 , 
  
Ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης του έργου ανέρχεται σε  330.645,16 Ευρώ 
και αναλύεται σε: 
∆απάνη Εργασιών 226.617,94 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 40.791,23 
Απρόβλεπτα 40.111,38 και  αναθεώρηση στις τιµές ποσού 124,61.  
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Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ)  ∆ΕΝ  προβλέπεται. 
Εναλλακτικές προσφορές ∆ΕΝ γίνονται δεκτές. 
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ∆ώδεκα (12) µήνες 
από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.  
 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις πρότυπες ∆ιακηρύξεις 
για την σύναψη Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων έργου κάτω των ορίων 
του Ν.4412/2016 της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. και έχει ακολουθήσει την έκδοση 
πρότυπων διακηρύξεων της 03-06-2019. 
 
Σύµφωνα µε την διακήρυξη: 
 
Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών 
ορίζεται η   27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 10:00 π.µ.  

 

Ως ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών 
ορίζεται η 2 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ηµέρα  ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα  10:00 π.µ. 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση 
κατά την ορισθείσα ηµέρα ή αν µέχρι τη µέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καµία προσφορά, 
η αποσφράγιση και η καταληκτική ηµεροµηνία αντίστοιχα µετατίθενται σε οποιαδήποτε 
άλλη ηµέρα, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Τα έγγραφα της σύµβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και σε 
αυτήν υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις.   
Η αποσφράγιση γίνεται από τα µέλη της επιτροπής διαγωνισµού, όπως αυτά προέκυψαν 
από την ∆ηµόσια κλήρωση που έγινε την 26-08-2019 και εγκρίθηκαν µε την µε αριθµό 
780-38/27-08-2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. 
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα στον διαγωνισµό, για 
διάστηµα ΕΝΝΕΑ (09)  µηνών, από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής 
των προσφορών . 
 
 Στον διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν:  
 
 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οικονοµικοί φορείς που είναι φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Έργων 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ µε τάξη πτυχίου ΠΡΩΤΗ  (1η  )  και άνω και που είναι 
εγκατεστηµένοι : 
 
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό 
ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 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. 
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Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων συµµετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. ∆εν απαιτείται 
από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή 
προσφοράς.  
Οι προσφέροντες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, όπως αυτά 
καθορίζονται στην αναλυτική ∆ιακήρυξη. 
 
Όσοι έχουν έννοµο συµφέρον να προβούν στην διαδικασία προδικαστικών προσφυγών 
για το εν λόγω έργο µπορούν να ακολουθήσουν την διαδικασία που περιγράφεται στα 
άρθρα 363, 365 , 366 , 368 και 372 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν. 
 
 Για την συµµετοχή στον διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση από τους 
συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 
του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των  
6.610,00 ευρώ και πρέπει να ισχύει έως   27-09-2020.  
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. 
 
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  (Προϊσταµένη  Αρχή ). 
   

 
 
 
 
 
 
 

  

   

 
                  Με την αριθµό 780-38/27-08-2019 Α∆Α: Ω0ΧΖ7ΛΕ-ΕΨ5    απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. 

                                                                                       Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
                                                                  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 
 

 

                                                                         ΡΟ∆Η ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
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