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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
 
                                                                                       Κέρκυρα : 16/03/2021 
 Αρ.Πρωτ:  1160 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 
Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας προκηρύσσει 
διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό τη 
συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών των δομών του ¨ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ¨ στον τομέα 
της πρόνοιας»,  προϋπολογισμού  213.552,37 € με το Φ.Π.Α.  
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας 
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ν.Π.Δ.Δ. 
Οδός: Μαντζάρου 13, 49132 Κέρκυρα 
Ταχ.Κωδ.: 49132 
Τηλ.: 26610-81873-22989  
Tele fax: 26610-81874 
E-mail: okppdk@gmail.com 
Ιστοσελίδα: http://www.okppdk.gr  
Κωδικός NUTS: GR222 
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.okppdk.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να 
λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας  και από το γραφείο Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν 
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 
 
3. Κωδικοί CPV: 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1 39161000-8 Έπιπλα παιδικού σταθμού 
2 39512000-4 Κλινοσκεπάσματα 
3 44410000-7 Είδη μπάνιου κουζίνας 
4 37529200-4 Παιχνίδια με αναβάτη 
5 39314000-6 Εξοπλισμός επαγγελματικού μαγειρείου 
6 39713100-4 Πλυντήρια πιάτων 
7 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες 
8 37442900-8 Πολυόργανα γυμναστικής 
9 33100000-1 Ιατρικές συσκευές 
10 37535200-9 Εξοπλισμός παιδικές χαράς 

 
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: GR222 
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5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η  προμήθεια   
εξοπλισμού για τις Κοινωνικές δομές του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
Κέρκυρας, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
σύμφωνα με την πρόσκληση υπ’αρίθμ.1684/09-08-2018 με άξονα προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση 
υποδομών εκπαίδευσης , υγείας και πρόνοιας» 
 

Τα τμήματα του διαγωνισμού αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΤΜΗΜΑ Α:  «ΕΠΙΠΛΑ ΒΡΕΦΩΝ - ΝΗΠΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 105.249,96€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 
ΤΜΗΜΑ Β : «ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ - ΝΗΠΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 
34.559,92€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 
ΤΜΗΜΑ Γ : «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 4.899,24 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 
ΤΜΗΜΑ Δ:«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» εκτιμώμενης αξίας 
52.947,69 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.  
ΤΜΗΜΑ E: «ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 1.065,00 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24 %.  
ΤΜΗΜΑ ΣΤ: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ¨» εκτιμώμενης αξίας 8.146,96 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 
ΤΜΗΜΑ Ζ: «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 6.683,60 € συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24 %. 
 
Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας έχει συνολικό προϋπολογισμό 213.552,37 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 
 
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  
 
7. Χρόνος παράδοσης υλικών: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη στις δομές 
του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας  τμηματικά, κατόπιν 
παραγγελίας προς τον Ανάδοχο μέσα σε διάστημα εξήντα (60) ημερών από την έγγραφη 
παραγγελία.  
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας του, η οποία θα ορίζεται 
από το ΝΠΔΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στους χώρους των δομών του Ν.Π.Δ.Δ. 
 
Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ή των συμβάσεων ορίζεται  σε τέσσερις (4) 
μήνες από την υπογραφή της. 
 
8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης 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 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. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή1 για την υποβολή προσφοράς2.  
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

4. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να 
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εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr). 
 
 

Εγγυήσεις συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  
εγγυητική επιστολή συμμετοχής  που ανέρχεται: 

 για το Τμήμα Α στο ποσό των 1.697,58 ευρώ  (χίλια εξακόσια ενενήντα επτά ευρώ και 
πενήντα οχτώ λεπτά)  

 για το Τμήμα Β στο ποσό των 557,42 ευρώ (πεντακόσια πενήντα επτά ευρώ και σαράντα 
δύο λεπτά) 

 για το Τμήμα Γ στο ποσό των 79,02 ευρώ (εβδομήντα εννέα ευρώ και δύο λεπτά) 
 για το Τμήμα Δ στο ποσό των 854,00 ευρώ (οχτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ) 
 για το Τμήμα Ε  στο ποσό των 17,18 ευρώ( δέκα επτά ευρώ και δεκαοχτώ λεπτά) 
 για το Τμήμα ΣΤ στο ποσό των 131,40 ευρώ ( εκατό τριάντα ένα ευρώ και σαράντα 

λεπτά) 
 για το Τμήμα Ζ στο ποσό των 107,80 ευρώ (εκατό επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά) 

 
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Προσφορές υποβάλλονται για 7 διακριτά επιμέρους ΤΜΗΜΑΤΑ. 
Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο της 
πράξης, αλλά και οι προσφορές για μέρος μόνον ΤΜΗΜΑΤΟΣ. 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι (συμμετέχοντες στην διαδικασία) μπορούν να υποβάλλουν προσφορά 
για ένα ή περισσότερα τμήματα υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά τους θα 
περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος. 
 
10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής (τιμής μονάδας – χαμηλότερη τιμή) για το κάθε τμήμα της μελέτης  χωριστά η 
οποία θα δοθεί ως εξής:  
α) Με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου οικονομικής προσφοράς)  
για τις ανάγκες των δομών του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας, 
για τις προσφορές που πληρούν τους όρους της διακήρυξης, της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων, των Τεχνικών Προδιαγραφών και λοιπών τευχών του διαγωνισμού. 

  
11. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 
22/04/2021 και ώρα 15.00 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στις 27/04/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα  
09.00 π.μ..αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.  
 
12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
 Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 
 
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
 
14. Χρηματοδότηση: Η προμήθεια   εξοπλισμού θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την πρόσκληση υπ’αρίθμ.1684/09-08-2018 με άξονα 
προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης , υγείας και πρόνοιας» και η δαπάνη θα 
βαρύνει τους  ΚΑ 60.7133 : Έπιπλα σκεύη 158.197,65 € και ΚΑ 60.7135: Λοιπός εξοπλισμός 
55.354,72 € του προϋπολογισμού 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχετική η  υπ’ αριθ. 98/1034/10-03-2021 
απόφαση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και 
η βεβαίωση της Προϊσταμένης  της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή 
πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 
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προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο 
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης. 
 
15. Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά από την 
ταμειακή υπηρεσία του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας, ανάλογα 
με την παράδοση των ειδών και με την έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιμολογίων, μετά τη 
διενέργεια της οριστικής παραλαβής, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθούν έγκαιρα από 
μέρους του προμηθευτή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 
4412/2016\ καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
 
16. Προδικαστικές προσφυγές:  Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : 
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ) 
Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα 
Τηλέφωνο : +30 2132141216 
Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr 
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr 
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του 
Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα 
(Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»  
 
 
17. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα προκήρυξη και η  Διακήρυξη καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 3.  
Το πλήρες κείμενο Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.4:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 
σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό Προκήρυξη (περίληψη 
της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 567, σύμφωνα με το άρθρο 66 
του Ν. 4412/2016 :  
Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται σε μία εβδομαδιαία και δύο ημερήσιες εφημερίδες του 
τοπικού τύπου. 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) :   www.okppdk.gr 
 
 
 

 

             Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. 

 

                                                               Ζερβού Μαρία 
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