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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Κέρκυρα, 07/10/2019 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                               Α.Π. 4887 

ΔΗΜΟΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                         Αρ.μελέτης 1/2019                                                         

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας 

 

Τμήμα Τουρισμού & Απασχόλησης 

Ταχ. Διευθ: Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη 

49100 – Κέρκυρα 

 Τηλ. 2661030241 

Email: tourism@corfu.gov.gr 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2019 

 

 
ΘΕΜΑ:  «Μίσθωση-Προμήθεια τουριστικού περιπτέρου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & 

Διαποντίων Νήσων στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση World Travel Market (WTM), έτους 2019, 

με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά, ενδεικτικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού 17.500,00 ευρώ συν ΦΠΑ 

4.200,00 ευρώ (24%)» 

 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

    Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων με την παρούσα μελέτη πρόκειται να 

προβεί στην ανάθεση προμήθειας τουριστικού περιπτέρου στον εκθεσιακό χώρο της  WTM 

στο πλαίσιο συμμετοχής του στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση στο Λονδίνο, που θα λάβει 

χώρα από τις 04 ως τις 06/11/2019. Η μίσθωση-προμήθεια αυτή προορίζεται να καλύψει 

ανάγκες προβολής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στο εξωτερικό και 

είναι σύμφωνη με την αριθμ. 2/13-12-2018 απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και 

Ανάπτυξης Δήμου Κέρκυρας και την υπ’ αριθμ. 2-7/11-02-2019 απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας, η οποία εγκρίθηκε με το αριθμ. 3238/13-03-2019 έγγραφο του 

Υπουργείου Τουρισμού.   

Η μίσθωση-προμήθεια περιλαμβάνει ένα τουριστικό περίπτερο, σύμφωνα με τα όσα 

ορίζονται στις «Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσας μελέτης, την τεχνική υποστήριξη σε 

περίπτωση βλάβης, κατά τη διάρκεια της έκθεσης από τον/την ανάδοχο και την αποξήλωση 

του περιπτέρου μετά τη λήξη της έκθεσης, το οποίο εφεξής θα παραμείνει στην κατοχή 

του/της αναδόχου, μετά το πέρας της έκθεσης. Το περιπτέρο θα τοποθετηθεί σε χώρο που έχει 

μισθώσει το Επιμελητήριο Κέρκυρας, σύμφωνα με το από 12/02/2019 υπογεγραμμένο 

μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του τέως Δήμου Κέρκυρας και Επιμελητηρίου Κέρκυρας, 

κατόπιν της με αρ. 2-9/11-02-2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και της υπ’ αρ. 6/21-2-

2019 απόφασης Επιμελητηρίου Κέρκυρας. Η Διεθνής Τουριστική Έκθεση World Travel 

Market (WTM) συγκαταλέγεται στις  μεγαλύτερες και πιο σημαντικές εκθέσεις, πρωτοπόρος 
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για τον τουριστικό κλάδο. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι ότι αποτελεί μια καθαρά 

επαγγελματική έκθεση με εκθέτες και επισκέπτες αποκλειστικά επαγγελματίες της 

τουριστικής βιομηχανίας. Η συμμετοχή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων 

Νήσων με δικό του περίπτερο στη WTM στο Λονδίνο, θα συμβάλλει στην προβολή του 

νησιού μας, της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και των εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού (θρησκευτικός, αθλητικός, γαστρονομικός, πολιτιστικός) και η ανωτέρω 

προμήθεια, που  προορίζεται να καλύψει ανάγκες προβολής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας 

& Διαποντίων Νήσων.  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται μέχρι του ποσού των 17.500,00€ (δεκαεπτά 

χιλιάδες πεντακοσίων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%, ποσού 4.200,00 ευρώ. 

Η παραπάνω πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α.Ε: 00.6432.001 «Δαπάνες εκθέσεων 

στο εσωτερικό και εξωτερικό-προμήθεια τουριστικού περιπτέρου στη Διεθνή 

Τουριστική Έκθεση WTM στο Λονδίνο» και έχει εξειδικευτεί  με την αριθ. 1/27-09-2019 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, του δημοτικού προϋπολογισμού του τετραμήνου (01-09-

2019 έως 01/12/2019) Δήμου  Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων. Η ανάθεση της 

προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά και αντιστοιχεί στον κωδικολόγιο 

CPV: 39154100-7 «Περίπτερο Εκθέσεων».  

Η ανάλυση των επιμέρους εργασιών που θα απαιτηθούν περιγράφονται στο τμήμα της 

παρούσας μελέτης με τίτλο «Τεχνικές Προδιαγραφές». 

Μετά την ανάδειξη του/της αναδόχου της προμήθειας, ο/η ανάδοχος υποχρεούται εντός 

προθεσμίας δύο (2) ημερών να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή, μακέτα του περιπτέρου 

με πλήρη αποτύπωση φωτογραφικών θεμάτων και τη λογοτύπηση τους, τόσο με το λογότυπο 

του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων όσο και του ΕΟΤ, προκειμένου ο 

Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων να ζητήσει και να λάβει παροχή 

σύμφωνης γνώμης του ΕΟΤ.  

 

           

 

 

          Η Συντάξασα                                                                                 Θεωρήθηκε  

       Με εντολή Δημάρχου                                                                 Με εντολή Δημάρχου              

 H  Αν.   Προϊσταμένη Τμήματος                                                    Η  Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης            

   Τουρισμού & Απασχόλησης                                                              Τοπικής Οικονομίας 

                         

 

                                                                                    

        Σταυρούλα Αργυρού                                                               Ιωάννα Μεταλληνού-ΠΕ Α 

  ΠΕ Αρχαιολόγων                                                                           Δ/κού-Οικ/κου 
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Κέρκυρα, 07/10/2019          

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                      Α.Π. 4887 

ΔΗΜΟΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                               Αρ.μελέτης 1/2019                                                                   

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας 

 

Τμήμα Τουρισμού & Απασχόλησης 

Ταχ. Διευθ: Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη 

49100 – Κέρκυρα 

 
Τηλ. 2661030241 

Email: tourism@corfu.gov.gr 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2019 

 

 

ΘΕΜΑ:  «Μίσθωση-Προμήθεια τουριστικού περιπτέρου του Δήμου Κεντρικής 

Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση World Travel 

Market (WTM), έτους 2019, με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, ενδεικτικού 

προϋπολογισμού μέχρι του ποσού 17.500,00 ευρώ συν ΦΠΑ 4.200,00 ευρώ 

(24%)» 

 

                               ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση 

μίσθωσης-προμήθειας τουριστικού περιπτέρου 24 τ.μ., το οποίο θα περιλαμβάνει: 

 

1. Αποθήκη (2,3 τμ) 

 Εξοπλισμός αποθήκης (ένα ψυγείο, μία καφετιέρα, μία ραφιέρα, ένας καλόγερος, ένα 

καλάθι απορριμάτων) 

2. Δάπεδο 

 Υπόστρωμα: Νοβοπάν 

 Επίστρωση: Μελαμίνη σε απομίμηση ξύλου, 24 τμ. 

3. Δομή 

 Είδος: Ξυλοκατασκευές από MDF βαρέως τύπου, βάσει σχεδίων 

 Βαφή: Μπεζ και κεραμιδί 

 Ύψος: Βασική τοιχοποιία 3.00μ. Ανώτερη τοιχοποιία 3.50μ. 

 Ειδικές Κατασκευές: Στην τοιχοποιία δημιουργούνται καμάρες, που εσωτερικά τους φέρουν 

φωτογραφικά θέματα.  

 INFO - Ξύλινη κατασκευή (1.80Χ0,50Χ1.05), που φιλοξενεί ράφια στο πίσω μέρος.  
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 Εκθετήρια. Ξύλινα ράφια στην τοιχοποία (0,80Χ0,30Χ0,8μ. – 3 τμχ) 

4. Φωτισμός – Ηλεκτρολογικά 

 Γενικός: ΗQi/150W  

 Παροχές: Παροχή ρεύματος από το εκθεσιακό κέντρο 

Προβλέπονται όλες οι απαραίτητες παροχές για τη λειτουργία του ηλεκτρολογικού 

εξοπλισμού. Η ηλ. εγκατάσταση θα γίνει συμφώνα με τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας και 

τις απαιτήσεις του διοργανωτή. Προβλέπεται κεντρικός πίνακας διανομής στον αποθ. χώρο 

με ασφαλειοδιακόπτες ασφαλείας για αποφυγή ηλεκτροπληξίας. 

5.  Ψηφιακές εκτυπώσεις-επιγραφές: 

 Φωτογραφικά θέματα: Α) Ψηφιακή εκτύπωση στην κεντρική τοιχοποιία του περιπτέρου, 

1,80Χ3,00μ., 1 τεμ. Β) Ψηφιακές εκτυπώσεις στο πίσω μέρος εσωτερικά από τις καμάρες, 

1,70Χ2,75μ., 2 τεμ. Γ) Ψηφιακή εκτύπωση στην κεντρική τοιχοποιία, 3,85Χ3,00μ., 1 τμχ Δ) 

Λογότυπο τοποθετημένο στην όψη του info και πάνω από την κεντρική καμάρα, 2 τεμ. Ε) 

Σύμβολα και κοπτικά γράμματα, τοποθετημένα πάνω από τις καμάρες στην πίσω τοιχοποιία.  

6.  Επίπλωση – Εξοπλισμός:  

 Τραπέζι: Γυάλινα στρογγυλά τραπέζια, 4 τεμ. 

 Καρέκλες: Λευκές καρέκλες συνομιλιών, 16 τεμ.  

 Σκαμπό: Λευκά πολυπροπυλενίου, 2 τεμ.  

7. Παράδοση Περιπτέρου 

Το περίπτερο θα παραδοθεί καθ’ όλα έτοιμο την παραμονή έναρξης της έκθεσης. Το 

περίπτερο παραδίδεται καθαρό. Επίσης θα παραδοθούν 5 κάρτες εισόδου. 

8. Αποξήλωση Περιπτέρου 

Μετά το πέρας της έκθεσης η ανάδοχος εταιρία αναλαμβάνει την αποξήλωση του περιπτέρου 

το οποίο και παραμένει στην κατοχή της. 

9. Τεχνική Υποστήριξη 

Στη διάρκεια της έκθεσης, προσωπικό της αναδόχου εταιρίας θα βρίσκεται στον εκθεσιακό 

χώρο και θα είναι στη διάθεσή της αναθέτουσας αρχής για οποιαδήποτε τεχνική υποστήριξη. 

10.  Υποβολή Μακέτας Περιπτέρου 

Υποβολή μακέτας Περιπτέρου (όπως θα κατασκευαστεί). 

 

             Η Συντάξασα                                                                              Θεωρήθηκε 

       Με εντολή Δημάρχου                                                                 Με εντολή Δημάρχου              

H  Αν.   Προϊσταμένη Τμήματος                                            Η  Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης            

   Τουρισμού & Απασχόλησης                                                              Τοπικής Οικονομίας 

                                                                                                            

        Σταυρούλα Αργυρού                                                               Ιωάννα Μεταλληνού-ΠΕ Α 

  ΠΕ Αρχαιολόγων                                                                           Δ/κού-Οικ/κου 
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ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                  Α.Π. 4887                                                               

ΔΗΜΟΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                           Αρ. μελέτης 1/2019                                                               

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας 

 

Τμήμα Τουρισμού & Απασχόλησης 

Ταχ. Διευθ: Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη 

49100 – Κέρκυρα 

 
Τηλ. 2661030241 

Email: tourism@corfu.gov.gr 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2019 

 
 

ΘΕΜΑ:  «Μίσθωση-Προμήθεια τουριστικού περιπτέρου του Δήμου Κεντρικής 

Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση World Travel 

Market (WTM), έτους 2019, με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, ενδεικτικού 

προϋπολογισμού μέχρι του ποσού 17.500,00 ευρώ συν ΦΠΑ 4.200,00 ευρώ 

(24%)» 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο –ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η μίσθωση-προμήθεια αυτή περιλαμβάνει περιπτέρο 24 τ.μ σύμφωνα με τις 

υποδείξεις του Δήμου, την εγκατάσταση του στον εκθεσιακό χώρο της  WTM, μέχρι  

τρεις (3) Νοεμβρίου 2019, στο πλαίσιο της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης στο 

Λονδίνο, που θα λάβει χώρα από τις 04 ως τις 06/11/2019, τον εξοπλισμό, τη 

διακόσμηση, τον φωτισμό, την τεχνική υποστήριξη οποιονδήποτε βλαβών του 

περιπτέρου και τον όλο εξοπλισμό, ηλεκτροδότησης, σύνδεσης στο διαδίκτυο κλπ, 

καθόλη την διάρκεια της έκθεσης και την αποξήλωση, όπως αυτά ειδικότερα 

ορίζονται στις «Τεχνικές Προδιαγραφές».  

Η μίσθωση-προμήθεια χρηματοδοτείται κατά 100% από ίδιους πόρους του Δήμου 

Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και έχει αναγραφεί στον δημοτικό 

προϋπολογισμό  τετραμήνου του τρέχοντος έτους (από 1-9-2019 έως 31-12-2019), 

στον Κ.Α.Ε: 00.6432.001 «Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό-
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προμήθεια τουριστικού περιπτέρου στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση WTM στο 

Λονδίνο», σύμφωνα με την εξειδικευμένη πίστωση, όπως αναφέρεται με την αριθ. 

1/27-09-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Για την παρούσα προμήθεια απαιτείται η 

υποβολή της μακέτας του περιπτέρου με πλήρη αποτύπωση φωτογραφιών και τη 

λογοτύπηση τους,  με το λογότυπο  του Δήμου και του ΕΟΤ, για την παροχή 

σύμφωνης γνώμης του ΕΟΤ.  

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

1) Τις διατάξεις του άρθρου 209 Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.Α'/08-06-2006), σχετικά με την απευθείας ανάθεση από τον 

Δήμαρχο, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 

3731/2008. 

2) Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις  της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 

2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 16ης  Νοεμβρίου 2005». 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 9 του Ν.3270/2004 «Αρμοδιότητες του 

Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού», (ΦΕΚ 187/τ.Α΄/11-10-

2004), όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 30 του Ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματικού 

τουρισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 230/τ. Α΄/24.10.2006) και αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 46 του Ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας 

τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και 

άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 155/τ. Α΄/30-07-2014) στις οποίες απαιτείται σύμφωνη 

γνώμη του ΕΟΤ. 

4) Του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010)  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

5) Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/13-7-2010, τεύχος Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγειας και άλλες διατάξεις»  

6) Του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/Α’/11.04.2012 τεύχος Α'): Ρυθμίσεις για την τοπική 

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702
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2009/50/ΕΚ. »  Άρθρο 6 : Ρυθμίσεις για το σύστημα διακυβέρνησης των δήμων και 

των περιφερειών 

7) Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας» άρθρα 66 και 133, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

8) Το  Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – 

Καταργήσεις Συγχώνευσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – 

Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318 /1992 και λοιπές ρυθμίσεις».   

9) Του Π.Δ. 80/2016 «Περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες»    

10) Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

11) Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 

Βελτίωση  της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 

λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη  και ενιαία 

άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 

Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

12) Το Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της Ελληνικής 

Νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 216/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των 

επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από 

την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) – 

Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και 

άλλες διατάξεις» 

13) Το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ/Α΄/31-8-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών 

και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις». 

14)  Λοιπές ισχύουσες διατάξεις 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Συμβατικά στοιχεία της παρούσας μελέτης κατά σειρά ισχύος είναι:  

α)  Τεχνική Έκθεση 

β)  Τεχνικές Προδιαγραφές  

γ)  Συγγραφή Υποχρεώσεων  

δ)  Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
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ε) Οικονομική Προσφορά 

  

ΑΡΘΡΟ 4
Ο

 – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία της υπογραφής της μέχρι και την 

επομένη της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης WTM, ήτοι 07/11/2019, ενώ ο χρόνος  

μίσθωσης-προμήθειας του περιπτέρου 24 τ.μ. του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & 

Διαποντίων Νήσων στα πλαίσια της Διεθνούς τουριστικής έκθεσης WTM 2019, θα 

συμπίπτει με τη διάρκεια της έκθεσης, ήτοι 04-06/11/2019. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
Ο

 –ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η προκηρυσσόμενη μίσθωση-προμήθεια  έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό μέχρι το 

ποσό δεκαεπτά χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ (17.500,00€), συν ΦΠΑ τέσσερις 

χιλιάδες διακόσια ευρώ (4.200,00€), 24%. 

Στο δημοτικό προϋπολογισμό  τετραμήνου του τρέχοντος έτους (από 1-9-2019 έως 

31-12-2019)  του Δήμου έχει προβλεφθεί πίστωση  με Κ.Α.Ε: 00.6432.001 «Δαπάνες 

εκθέσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό-προμήθεια τουριστικού περιπτέρου στη 

Διεθνή Τουριστική Έκθεση WTM στο Λονδίνο». Δεδομένου ότι η εκτιμώμενη αξία 

της σύμβασης δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000€ (προ ΦΠΑ), επιλέγεται ως τρόπος 

ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της ζητούμενης μίσθωσης-

προμήθειας η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα σττο 

άρθρο 86 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
Ο

 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

6.1.Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής  έχουν:  

α)  φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου  που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη 

νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την 

κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στην Ελλάδα λη σε οποιαδήποτε 

χώρα της ΕΕ,  

β) στο Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και στο εσωτερικό των χωρών που είναι 

συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία 
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κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513 / 97 (ΦΕΚ 139/Α/27-6-1997) υπό τον όρο 

ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε, οι οποίοι 

έχουν το δικαίωμα εκπόνησης μελετών καταγραφής, οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι 

επαγγελματίες των ζητούμενων υπηρεσιών με την έννοια της απόδειξης εγγραφής 

τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, κατά τούς όρους που καθορίζονται από 

τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς.  

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

6.2.Κριτήρια επιλογής οικονομικών φορέων  

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει την εξειδίκευση, την κατάλληλη εμπειρία 

από αντίστοιχες προηγούμενες μισθώσεις-προμήθειες τουριστικών περιπτέρων και 

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.  

Στις επόμενες παραγράφους περιγράφονται τα κριτήρια επιλογής των οικονομικών 

φορέων, των οποίων οι προσφορές θα εξεταστούν. Τα κριτήρια αυτά θέτουν τις 

ελάχιστες απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής για την εξέταση των προσφορών. 

Προσφορές οι οποίες δεν τα πληρούν, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους 

οικονομικούς φορείς ως ανεπαρκείς. 

6.2.1. Κριτήριο καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε ένα από τα επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος-μέλος εγκατάστασής του. 

6.2.2. Κριτήριο τεχνικής & επαγγελματικής ικανότητας 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για την εκτέλεση 

της δημόσιας σύμβασης.  Για την απόδειξη της ικανότητας του οικονομικού φορέα να 

ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της ζητούμενης μίσθωσης-προμήθειας, απαιτείται:  

 ο οικονομικός φορέας να φέρει πιστοποιήσεις οι οποίες εξασφαλίζουν την 

ποιότητα της παρεχόμενης μίσθωσης-προμήθειας τουριστικού περιπτέρου και 

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης παρόμοιων έργων. 

 ο οικονομικός φορέας να έχει εκτελέσει κατά την περίοδο 2012 – 2018 
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τουλάχιστον τέσσερις (4) σχετικές συμβάσεις προς νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή 

δημοσίου δικαίου, που να αφορούν στη μίσθωση-προμήθεια περιπτέρων σε διεθνείς 

τουριστικές εκθέσεις. 

Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά ο μόνος 

υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από 

αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης.  

6.3. Τρόπος σύνταξης προσφορών 

Οι  προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης 

Οικονομικών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, Μαράσλειο 

Μέγαρο, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6
Α
, ΤΚ 49100. 

Στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω στοιχεία: 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

προς τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων  

για τη σύναψη  σύμβασης με αντικείμενο την 

“Μίσθωση-Προμήθεια τουριστικού περιπτέρου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας 

& Διαποντίων Νήσων στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση World Travel Market 

(WTM), έτους 2019, με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά” 

 

Στοιχεία οικονομικού φορέα: 

 

Επωνυμία :                           (συμπληρώνεται από τον οικονομικό φορέα) 

Υπεύθυνος επικοινωνίας:     (συμπληρώνεται από τον οικονομικό φορέα) 

ΑΦΜ / ΔΟΥ :                         (συμπληρώνεται από τον οικονομικό φορέα) 

Ταχ. Δ/νση :                           (συμπληρώνεται από τον οικονομικό φορέα) 

Τηλ. :                                     (συμπληρώνεται από τον οικονομικό φορέα) 

e-mail :                                  (συμπληρώνεται από τον οικονομικό φορέα) 

 

Εντός του φακέλου προσφοράς, θα εσωκλείονται 1) ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, 2) ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και 3) ο φάκελος της οικονομικής 

προσφοράς, των οποίων το περιεχόμενο περιγράφεται παρακάτω. 
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Προσφορές οι οποίες υποβάλλονται από ένωση οικονομικών φορέων, υπογράφεται 

υποχρεωτικά από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

6.3.1. Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής 

Ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

εξής: 

1. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού μητρώου, που τηρείται στο 

κράτος – μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο  πιστοποιείται η 

εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει πως “έλαβε γνώση της Τεχνικής Έκθεσης, Συγγραφής Υποχρεώσεων και του 

Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της εν λόγω ζητούμενης υπηρεσίας, και τα αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα”.  

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι “(α) είναι ασφαλιστικά  ενήμερος, (β) είναι φορολογικά ενήμερος  και (γ) 

δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016 στο 

πρόσωπό του, ούτε και σε άλλα πρόσωπα της εταιρείας και ότι εφόσον επιλεχθεί ως 

ανάδοχος, θα προσκομίσει άμεσα, ποινικό μητρώο, ασφαλιστική και φορολογική 

ενημερότητα πριν από την υπογραφή της σύμβασης. 

4.  Φορολογική ενημερότητα, γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι εν ισχύ κατά το 

χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, 

εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της. 

5. Ασφαλιστική ενημερότητα, γίνεται αποδεκτή εφόσον είναι εν ισχύ κατά το 

χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, 

εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της. 

 

6.3.2. Φάκελος τεχνικής προσφοράς 

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει μια περιγραφή του οικονομικού 

φορέα, για την προσέγγιση της εκτέλεσης της σύμβασης. Αναλυτικότερα, 

περιγράφονται 



12 

 

 το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών στο οποίο θα αποτυπώνονται τα βήματα 

της μεθοδολογίας και η χρονική διάρκεια και διαδοχή τους 

 το σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο χρησιμοποιείται στον οικονομικό 

φορέα και εν ισχύ αντίγραφο της πιστοποίησης του οικονομικού φορέα κατά ISO 

9001:2015, για τη διαχείριση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Πίνακα απόδειξης επαγγελματικής καταλληλότητας και επάρκειας, στον 

οποίο αναγράφονται συναφή έργα ή παροχή προμήθειας, τα οποία έχει ολοκληρώσει 

ο οικονομικός φορέας. Στον Πίνακα αναγράφονται, σχετικά με τις κατ' ελάχιστον 

συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, τα εξής στοιχεία: 

1. ο τίτλος του έργου 

2. ο αναθέτων φορέας 

3. το οικονομικό ύψος της σύμβασης 

4. η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης 

5. Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης σύμβασης ή πρωτόκολλα παραλαβής των 

παραδοτέων.  

 Κατάλογο με το εξειδικευμένο προσωπικό 

6.3.3. Φάκελος οικονομικής προσφοράς 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου ο 

οικονομικός φορέας εσωκλύει συμπληρωμένο το έντυπο Οικονομική Προσφορά που 

επισυνάπτεται με την μελέτη,  με τα στοιχεία της προσφερόμενης τιμής. 

Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 

άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

6.4. Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές που κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, 

πρέπει να ισχύουν κατ' ελάχιστον για διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 

υποβολής τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
Ο

 -ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ανάθεση της δημόσιας σύμβασης γίνεται με απόφαση της Δημάρχου Κεντρικής 

Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, η οποία γνωστοποιείται στον/στην ανάδοχο και 

τον/την καλεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα από την νομοθεσία δικαιολογητικά για 

την υπογραφή της σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 8
ο
:  ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται εντός προθεσμίας δύο 

(2) ημερών να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή μακέτα του περιπτέρου με πλήρη 

αποτύπωση φωτογραφικών θεμάτων και τη λογοτύπηση τους, τόσο με το λογότυπο 

του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων όσο και του ΕΟΤ.  

Το περίπτερο θα παραδοθεί πλήρως εξοπλισμένο και λειτουργικό στις τρεις (3) 

Νοεμβρίου 2019 και θα αποξηλωθεί στις 07/11/2019 από τον/την ανάδοχο. Η 

παραλαβή της μίσθωσης-προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί από 

εξουσιοδοτημένο δημοτικό υπάλληλο, ο οποίος και θα βεβαιώσει και την καλή 

εκτέλεση.  

 

ΑΡΘΡΟ 9
Ο

 – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
Ο

 –ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.   

 

ΑΡΘΡΟ 11
Ο

 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παρέχει στον/στην ανάδοχο όλα εκείνα τα στοιχεία 

που απαιτούνται για την εκτέλεση της ζητούμενης μίσθωσης-προμήθειας.  

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα γνωστοποιήσει 

στον/στην ανάδοχο τον επιβλέποντα της μίσθωσης-προμήθειας, ο/η οποίος/α θα είναι 

αρμόδιος/α για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
 :  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της μίσθωσης-προμήθειας της 

παρούσας , με την προσκόμιση νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών για την 

έκδοση του εντάλματος πληρωμής, ως και γενικά κάθε νόμιμου δικαιολογητικού 

(όπως έγκριση του ΕΟΤ για το περίπτερο), καθώς και όποιου άλλου δικαιολογητικού 
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προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και ζητηθεί από υπηρεσίες 

ελέγχου του Δήμου, η δε πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς 

και οριζόμενα από τους νόμους, από το Ταμείο του Δήμου.  Απαραίτητη προϋπόθεση 

για την εξόφληση αποτελεί η κατάθεση πρωτοκόλλου παραλαβής της μίσθωσης-

προμήθειας από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου, μετά τη βεβαίωση του/της 

επιβλέποντα της παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης.  

 

 

  ΑΡΘΡΟ 13
Ο

 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

   Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις          

που  ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 14
Ο

 - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ο/Η Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να µη 

γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 

περιέλθουν σε γνώση του κατά την παροχή της μίσθωσης-προμήθειας και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να µην 

γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο της μίσθωσης-προμήθειας που θα παρέχει χωρίς 

την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
Ο

 – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επιλύονται 

κατά τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Για κάθε ερμηνεία ή διαφορά που τυχόν 

προκύψει από οποιαδήποτε αιτία, αρµόδια είναι τα Δικαστήρια Κέρκυρας.  

 

            Η Συντάξασα                                                                               Θεωρήθηκε 

       Με εντολή Δημάρχου                                                                 Με εντολή Δημάρχου              

  H  Αν.   Προϊσταμένη Τμήματος                                                  Η  Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης            

   Τουρισμού & Απασχόλησης                                                              Τοπικής Οικονομίας 

                                                                                                            

        Σταυρούλα Αργυρού                                                               Ιωάννα Μεταλληνού-ΠΕ Α 

  ΠΕ Αρχαιολόγων                                                                           Δ/κού-Οικ/κου 

 

 

 

 

 



15 

 

                                              
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Κέρκυρα   07/10/2019              

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                Α.Π. 4887 

ΔΗΜΟΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                          Αρ. μελέτης 1/2019                                                               

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας 

 

Τμήμα Τουρισμού & Απασχόλησης 

Ταχ. Διευθ: Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη 

49131Κέρκυρα 

Τηλ: 2661040131 

     email:tourism@corfu.gov.gr 

 

 
ΘΕΜΑ: Η με αρ.1/2019 μελέτη «Μίσθωση-Προμήθεια τουριστικού περιπτέρου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & 

Διαποντίων Νήσων στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση World Travel Market (WTM), έτους 2019, με τη διαδικασία 

απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, ενδεικτικού 

προϋπολογισμού μέχρι του ποσού 17.500,00 ευρώ συν ΦΠΑ 4.200,00 ευρώ (24%)» 

 

 
                               ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Α/

Α 

ΕΙΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Προμήθεια 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τουριστικό Περίπτερο ΠΟΣΟΤΗΤΑ CPV ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1  Μίσθωση-προμήθεια τουριστικού περιπτέρου, εμβαδού 24 τ.μ. για τη 
διεθνή τουριστική έκθεση WTM στο Λονδίνο (04-06/11/2019), το 

οποίο θα περιλαμβάνει: α) ξυλοκατασκευή ύψους ως 3μ. από MDF 

βαρέως τύπου, βαμμένη  εσωτερικά και εξωτερικά, με ξύλινα ράφια  
επί της τοιχοποιίας (διαστάσεων 0,80Χ0,30Χ0,08μ.), με εξοπλισμό (4 

τραπέζια, 16 καρέκλες, 2 σκαμπό) και διακοσμημένη με φωτογραφικά 

θέματα, λογότυπα και επιγραφές   (ψηφιακές εκτυπώσεις), β) δάπεδο  
από νοβοπάν 24τμ. και επίστρωση από μελανίνη 24τμ. γ) αποθήκη με 

εξοπλισμό (ένα ψυγείο, μία καφετιέρα, μία ραφιέρα, ένας καλόγερος, 

ένα καλάθι απορριμμάτων).  
Επίσης στην μίσθωση-προμήθεια περιλαμβάνονται 5 κάρτες εισόδου 

στην έκθεση, παροχές ρεύματος (φωτισμός-ηλεκτρολογικά HQi/150W) 

καθώς και όλες οι απαραίτητες παροχές ρεύματος ηλεκτρονικού και 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, η τεχνική υποστήριξη βλαβών και η 

αποξήλωση του περιπτέρου, μετά το πέρας της έκθεσης. 

1 39154100-7 
Περίπτερο Εκθέσεων 

 

17.500,00€ 

  ΦΠΑ 24% 4.200,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ 21.700,00€ 

Η τιμή της προμηθείας προκύπτει μετά από τη λήψη δυο οικονομικών προσφορών, με κριτήριο τη φθηνότερη. 

          

          Η Συντάξασα                                                                                 Θεωρήθηκε 
       Με εντολή Δημάρχου                                                                 Με εντολή Δημάρχου              

 H  Αν.  Προϊσταμένη Τμήματος                                                  Η  Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης            

   Τουρισμού & Απασχόλησης                                                              Τοπικής Οικονομίας 
                                                                                                            

        Σταυρούλα Αργυρού                                                               Ιωάννα Μεταλληνού-ΠΕ Α 

  ΠΕ Αρχαιολόγων                                                                           Δ/κού-Οικ/κού 



16 

 

 
 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Κέρκυρα, 07/10/2019                                       

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                          Α.Π. 4887                                                         

ΔΗΜΟΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                   Αρ. μελέτης 1/2019                                                                

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας 

 

 

Τμήμα Τουρισμού & Απασχόλησης 

Ταχ. Διευθ: Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη 

49131Κέρκυρα 

Τηλ: 2661040131 

     email:tourism@corfu.gov.gr 

 

 

ΘΕΜΑ: «Μίσθωση-Προμήθεια τουριστικού περιπτέρου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & 

Διαποντίων Νήσων στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση World Travel Market (WTM), έτους 2019, 

με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά, ενδεικτικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού 17.500,00 ευρώ συν ΦΠΑ 

4.200,00 ευρώ (24%)» 

 

 

                                            OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Α/

Α 

ΕΙΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

CPV ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΥΠΟ

ΛΟΓΙΣΜΟ

Υ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Μίσθωση-προμήθεια τουριστικού περιπτέρου, εμβαδού 

24 τ.μ. για τη διεθνή τουριστική έκθεση WTM στο 

Λονδίνο (04-06/11/2019), το οποίο θα περιλαμβάνει: α) 

ξυλοκατασκευή ύψους ως 3μ. από MDF βαρέως τύπου, 

βαμμένη  εσωτερικά και εξωτερικά, με ξύλινα ράφια  επί 

της τοιχοποιίας (διαστάσεων 0,80Χ0,30Χ0,08μ.), με 

εξοπλισμό (4 τραπέζια, 16 καρέκλες, 2 σκαμπό) και 

διακοσμημένη με φωτογραφικά θέματα, λογότυπα και 

επιγραφές   (ψηφιακές εκτυπώσεις), β) δάπεδο  από 

νοβοπάν 24τμ. και επίστρωση από μελανίνη 24τμ. γ) 

αποθήκη με εξοπλισμό (ένα ψυγείο, μία καφετιέρα, μία 

ραφιέρα, ένας καλόγερος, ένα καλάθι απορριμμάτων).  

Επίσης στην μίσθωση-προμήθεια περιλαμβάνονται 5 

κάρτες εισόδου στην έκθεση, παροχές ρεύματος 

(φωτισμός-ηλεκτρολογικά HQi/150W) καθώς και όλες 

οι απαραίτητες παροχές ρεύματος ηλεκτρονικού και 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, η τεχνική υποστήριξη 

βλαβών και η αποξήλωση του περιπτέρου, μετά το πέρας 

της έκθεσης. 

1 39154100-7 

Περίπτερο 

Εκθέσεων 

 

17.500  

  ΦΠΑ 24% 4.200  
 ΣΥΝΟΛΟ 21.700  

 
Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ΟΥΣΑ 


