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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Κέρκυρα, 3 Δεκεμβρίου 2019 

ΝΟΜΟΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                                                                                                       

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

&  ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                                                         
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,                                

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ                                                         
Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη                              

 

                                
49100 Κέρκυρα                                    

Τηλέφωνο : 26610 32779                         

Πληροφ: Κων/νος Σαϊνης                                                                                                   

Ηλεκτρ.ταχ: culture@corfu.gov.gr                                                                

 

              ΜΕΛΕΤΗ  5/2019                     

Μίσθωση εξοπλισμού για της ανάγκες διοργάνωσης των Χριστουγεννιάτικων 

εκδηλώσεων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων,  

έτους 2019 

 
CPV 43325000-7 (Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς) 

 

Στο πλαίσιο των εορτών των Χριστουγέννων 2019 και της Πρωτοχρονιάς, με την 4-96/13-11-

2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η διοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων 

στην πόλη της Κέρκυρας και συγκεκριμένα στο χώρο της Πλατείας Μιχαήλ Θεοτόκη (έμπροσθεν 

Παλαιού Δημαρχείου έως την Τράπεζα Ελλάδος) που περικλείεται από τις οδούς Γκύλφορδ και 

Δημάρχου Κόλλα. 

Οι εκδηλώσεις αυτές αφορούν σε δράσεις πολιτιστικού, ψυχαγωγικού & επιμορφωτικού 

χαρακτήρα, όπως συναυλίες Φιλαρμονικών, Χορωδιών, μουσικών σχημάτων, εορταστικές 

θεατρικές παραστάσεις, παρουσίαση παιδικών παραμυθιών και παιχνιδιών, δράσεις διαδραστικού 

χαρακτήρα (κατασκευές), δράσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα (face painting, γνωριμία με τον Άγιο 

Βασίλη, Ταχυδρομείο κ.α.) 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην μίσθωση, τοποθέτηση  και αποξήλωση ξύλινων κατασκευών  

και κατασκευών - ομοιώματων απο διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m), επεξεργασμένη και 

στεγανοποιημένη με πολυουρία για ενιαία επιφάνεια επικάλυψης, με πολυεστέρα για πλήρη 

αδιαβροχοποίηση,  ζωγραφισμένη στο χέρι, με κατάλληλες βάσεις στήριξης (πάκτωσης ή 

στερέωσης), απο 16-12-2019 έως και 7-1-2020,  που θα τοποθετηθούν  στην  Πλατεία Μιχαήλ 

Θεοτόκη (έμπροσθεν παλαιού Δημαρχείου), για την διοργάνωση των  εκδηλώσεων αυτών. 

 

 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Τεχνική περιγραφή 

2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 

3. Συγγραφή υποχρεώσεων  

4. Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς
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& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ                                                         
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 ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

 
Αντικείμενο 1 

α/α Περιγραφή:  

Μίσθωση, τοποθέτηση  και αποξήλωση ξύλινων κατασκευών για το χρονικό 

διάστημα απο 16-12-2019 έως και 7-1-2020 

Ποσότητα 

(Τεμάχια) 

1 Οικίσκος  3,5m (μήκος) Χ 2,5 m(πλάτος)  Χ 2,5m (μέσο ύψος), με πόρτα 

εισόδου και παράθυρο στην εμπρόσθια όψη, περιλαμβανομένης παροχής 

ρεύματος (πρίζα) και φωτισμού. 

3 

2 Οικίσκος  4,5m (μήκος) Χ 2,5 m(πλάτος)  Χ 2,5m (μέσο ύψος), διαχωρισμένος 

στη μέση, με δύο (2) πόρτες εισόδου και δύο (2) παράθυρα στην εμπρόσθια όψη, 

περιλαμβανομένης παροχής ρεύματος (πρίζα) και φωτισμού. 

1 

 

Αντικείμενο 2 

α/α Περιγραφή:  

Μίσθωση, τοποθέτηση  και αποξήλωση κατασκευών - ομοιώματων απο 

διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m), επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη 

με πολυουρία για ενιαία επιφάνεια επικάλυψης, με πολυεστέρα για πλήρη 

αδιαβροχοποίηση,  ζωγραφισμένη στο χέρι, με κατάλληλες βάσεις στήριξης 

(πάκτωσης ή στερέωσης), απο 16-12-2019 έως και 7-1-2020. 

 

Ποσότητα

(Τεμάχια) 

1 Χιονάνθρωπος τρισδιάστατος, ύψους 2m , με βάση στερέωσης επι χώματος 4 

2 Μανιτάρια, ζωάκια, ζαχαρωτά κ.α., ύψους 2 έως 2,5 m, τρισδιάστατα με βάση 

στερέωσης επι δαπέδου. 

6 

3 Kαρυοθραύστης (άγαλμα) τρισδιάστατος, ύψους 3,5 m σε βάση 70 X 70 cm 2 

4 Ζαχαρωτό - γλυφιτζούρι, τρισδιάστατο, ύψους 3m, με βάση στερέωσης επι 

δαπέδου 

2 

5 Κολώνα - ζαχαρωτό, τρισδιάστατο, ύψους 3,5 m, με βάση στερέωσης επι 

δαπέδου 

2 
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6 Οικίσκος εσκιμόου (ιγκλού) τρισδιάστατος, ύψους 1 m, με βάση στερέωσης επι 

χώματος 

2 

7 Πιγκουίνος τρισδιάστατος, ύψους 1 m, με βάση στερέωσης επι χώματος 3 

8 Τάρανδος με αναβάτη εσκιμώο, τρισδιάστατος, ύψους 1,5m, με βάση στερέωσης 

επι χώματος 

1 

9 Τρενάκι - πολικό εξπρές, τρισδιάστατο, μήκους 2,5m, πλάτους 1,25m, μέσου 

ύψους 1,5m 

1 

10 Πινέλο δισδιάστατο, ύψους 2,5m, με βάση στήριξης επι ξύλινου τοίχου 1 

11 Παλέτα ζωγραφικής, δισδιάστατη, ύψους 2m, με βάση στήριξης επι ξύλινου 

τοίχου 

1 

12 Καμινάδα δισδιάστατη, ύψους 2m, με βάση στήριξης επι ξύλινου τοίχου 1 

13 Κατασκευές δισδιάστατες (διάφορα θέματα), ύψους 1,5m για εξωτερική 

επένδυση των ξύλινων οικίσκων  

4 

14 Δένδρα (έλατα), δισδιάστατα, ύψους 1m, με βάση στερέωσης επι χώματος 8 

15 Αστέρια και νιφάδες, δισδιάστατα, διαμέτρου 50cm, με βάση στερέωσης επι 

δένδρων. 

60 

 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

  

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΙΝΗΣ 

ΤΕ/Β/ΜΟΥΣΙΚΩΝ 
ΦΩΤΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ 

ΔΕ/Α/ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
ΜΑΡΙΑ ΣΑΓΙΑΔΙΝΟΥ 

ΠΕ/Α/ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ - ΟΙΚ/ΚΟΥ  
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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 
Αντικείμενο 1 

α/

α 

Περιγραφή:  

Μίσθωση, τοποθέτηση  και αποξήλωση ξύλινων 

κατασκευών για το χρονικό διάστημα απο 16-12-2019 

έως και 7-1-2020 

Ποσότητα 

(Τεμάχια) 

Τιμή 

μονάδας 

Τελική τιμή 

1 Οικίσκος  3,5m (μήκος) Χ 2,5 m(πλάτος)  Χ 2,5m 

(μέσο ύψος), με πόρτα εισόδου και παράθυρο στην 

εμπρόσθια όψη, περιλαμβανομένης παροχής 

ρεύματος (πρίζα) και φωτισμού. 

 

3 

 

480.00 

 

1.440.00 

2 Οικίσκος  4,5m (μήκος) Χ 2,5 m(πλάτος)  Χ 2,5m 

(μέσο ύψος), διαχωρισμένος στη μέση, με δύο (2) 

πόρτες εισόδου και δύο (2) παράθυρα στην 

εμπρόσθια όψη, περιλαμβανομένης παροχής 

ρεύματος (πρίζα) και φωτισμού. 

 

1 

 

560.00 

 

560.00 

ΣΥΝΟΛΟ 2.000.00 

ΦΠΑ 24% 480.00 

ΣΥΝΟΛΟ 2.480.00 

 
Αντικείμενο 2 

α/α Περιγραφή:  

Μίσθωση, τοποθέτηση  και αποξήλωση κατασκευών 

- ομοιώματων απο διογκωμένη πολυστερίνη EPS 

(20kg/sq.m), επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη 

με πολυουρία για ενιαία επιφάνεια επικάλυψης, με 

πολυεστέρα για πλήρη αδιαβροχοποίηση,  

ζωγραφισμένη στο χέρι, με κατάλληλες βάσεις 

στήριξης (πάκτωσης ή στερέωσης), απο 16-12-2019 

Ποσότητα 

(Τεμάχια) 

Τιμή 

μονάδας 

Τελική τιμή 
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έως και 7-1-2020. 

1 Χιονάνθρωπος τρισδιάστατος, ύψους 2m , με βάση 

στερέωσης επι χώματος 

4 300.00 1.200.00 

2 Μανιτάρια, ζωάκια, ζαχαρωτά κ.α., ύψους 2 έως 

2,5 m, τρισδιάστατα με βάση στερέωσης επι 

δαπέδου. 

6 300.00 1.800.00 

3 Kαρυοθραύστης (άγαλμα) τρισδιάστατος, ύψους 

3,5 m σε βάση 70 X 70 cm 

2 750.00 1.500.00 

4 Ζαχαρωτό - γλυφιτζούρι, τρισδιάστατο, ύψους 3m, 

με βάση στερέωσης επι δαπέδου 

2 750.00 1.500.00 

5 Κολώνα - ζαχαρωτό, τρισδιάστατο, ύψους 3,5 m, 

με βάση στερέωσης επι δαπέδου 

2 750.00 1.500.00 

6 Οικίσκος εσκιμόου (ιγκλού) τρισδιάστατος, ύψους 

1 m, με βάση στερέωσης επι χώματος 

2 250.00 500.00 

7 Πιγκουίνος τρισδιάστατος, ύψους 1 m, με βάση 

στερέωσης επι χώματος 

3 250.00 750.00 

8 Τάρανδος με αναβάτη εσκιμώο, τρισδιάστατος, 

ύψους 1,5m, με βάση στερέωσης επι χώματος 

1 750.00 750.00 

9 Τρενάκι - πολικό εξπρές, τρισδιάστατο, μήκους 

2,5m, πλάτους 1,25m, μέσου ύψους 1,5m 

1 1.500.00 1.500.00 

10 Πινέλο δισδιάστατο, ύψους 2,5m, με βάση 

στήριξης επι ξύλινου τοίχου 

1 150.00 150.00 

11 Παλέτα ζωγραφικής, δισδιάστατη, ύψους 2m, με 

βάση στήριξης επι ξύλινου τοίχου 

1 100.00 100.00 

12 Καμινάδα δισδιάστατη, ύψους 2m, με βάση 

στήριξης επι ξύλινου τοίχου 

1 150.00 150.00 

13 Κατασκευές δισδιάστατες (διάφορα θέματα), ύψους 

1,5m για εξωτερική επένδυση των ξύλινων 

οικίσκων  

4 100.00 400.00 

14 Δένδρα (έλατα), δισδιάστατα, ύψους 1m, με βάση 

στερέωσης επι χώματος 

8 100.00 800.00 

15 Αστέρια και νιφάδες, δισδιάστατα, διαμέτρου 

50cm, με βάση στερέωσης επι δένδρων. 

60 90.00 5.400.00 

ΣΥΝΟΛΟ 18.000.00 

ΦΠΑ 24% 4.320.00 
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ΣΥΝΟΛΟ 22.320.00 

 
 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

24% 

ΦΠΑ 

24% 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1:  

Μίσθωση, τοποθέτηση  και αποξήλωση ξύλινων 

κατασκευών για το χρονικό διάστημα απο 16-12-2019 

έως και 7-1-2020 

 

2.000.00 

 

 

480.00 

 

2.480.00 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2:  

Μίσθωση, τοποθέτηση  και αποξήλωση κατασκευών - 

ομοιώματων απο διογκωμένη πολυστερίνη EPS 

(20kg/sq.m), επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη με 

πολυουρία για ενιαία επιφάνεια επικάλυψης, με 

πολυεστέρα για πλήρη αδιαβροχοποίηση,  ζωγραφισμένη 

στο χέρι, με κατάλληλες βάσεις στήριξης (πάκτωσης ή 

στερέωσης), απο 16-12-2019 έως και 7-1-2020. 

 

 

18.000.00 

 

 

4.320.00 

 

 

22.320.00 

ΣΥΝΟΛΟ 20.000.00 4.800.00 24.800.00 

 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

  

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΙΝΗΣ 

ΤΕ/Β/ΜΟΥΣΙΚΩΝ 
ΦΩΤΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ 

ΔΕ/Α/ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
ΜΑΡΙΑ ΣΑΓΙΑΔΙΝΟΥ 

ΠΕ/Α/ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ - ΟΙΚ/ΚΟΥ  
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 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 
Άρθρο 1: Αντικείμενο Σύμβασης 
 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μίσθωση, τοποθέτηση  και αποξήλωση ξύλινων κατασκευών  και 

κατασκευών - ομοιώματων απο διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m), επεξεργασμένη και 

στεγανοποιημένη με πολυουρία για ενιαία επιφάνεια επικάλυψης, με πολυεστέρα για πλήρη 

αδιαβροχοποίηση,  ζωγραφισμένη στο χέρι, με κατάλληλες βάσεις στήριξης (πάκτωσης ή 

στερέωσης), απο 16-12-2019 έως και 7-1-2020 για την διοργάνωση εκδηλώσεων  πολιτιστικού, 

ψυχαγωγικού & επιμορφωτικού χαρακτήρα, όπως συναυλίες Φιλαρμονικών, Χορωδιών, μουσικών 

σχημάτων, εορταστικές θεατρικές παραστάσεις, παρουσίαση παιδικών παραμυθιών και παιχνιδιών 

κ.α. που θα πραγματοποιηθούν στην Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη (έμπροσθεν παλαιού Δημαρχείου), 

στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων 

Νήσων, σύμφωνα και με την κατεύθυνση της 4-96/13-11-2019 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

Άρθρο 2 : Ισχύουσες διατάξεις 

1. Ν.4605/2019 (Φ.Ε.Κ. 52/τ.Α΄/01-04-2019)«Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8
ης

 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» 

2. Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

3. Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –  

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

4. N.3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα   

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

5. Η 1450/550/10-2-1982 Υπουργική Απόφαση 

6. Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’): Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 

7. Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»  



 

 

8. Ν.4152/13, ΦΕΚ-107 Α/9-5-13  Άρθρο 1 παρ. Ζ – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 16-3-2013 «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων  

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 

9. Άρθρου  4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/12.12.2012 τεύχος Α’) «Ρύθμιση ζητημάτων 

κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Εσωτερικών- Προμήθειες ΟΤΑ α' και β' βαθμού».   

10. Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»,   άρθρα  

63 & 66 

11.  Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 /A’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π. δ. 318/1992 (Α’ 161) και  

λοιπές ρυθμίσεις» 

12. N.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α/07-04-2014) υποπαράγραφος ΣΤ.20 «Εφαρμογή ΕΣΗΔΗΣ» 

13.  Ν.4412/16  (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α)  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών   

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

14.  Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018) «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι » 

 

Αρθρο 3: Σειρά ισχύος τευχών 

Τα τεύχη της μελέτης αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περιπτώση δε ασυμφωνίας μεταξύ των 

περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των τευχών καθορίζεται ως κάτωθι:  

 

α.  Συγγραφή Υποχρεώσεων   

β.  Προϋπολογισμός Μελέτης 

γ.  Έκθεση-Τεχνική Περιγραφή 

δ.  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

Άρθρο 4: Προυπολογισμός 

Η  μίσθωση, τοποθέτηση  και αποξήλωση του ανωτέρω εξοπλισμού έχει προϋπολογισμό 24.800,00€   

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και έχει αριθμό αναφοράς 43325000-7 (Εξοπλισμός πάρκων και 

παιδικής χαράς). 

Το ποσό αυτό θα καλυφθεί από σχετική πίστωση από τον  Κ.Α.Ε. 15.6235.002 «Ενοικίαση, 

μίσθωση Χριστουγεννιάτικων κατασκευών (οικίσκοι , στολίδια κλπ) καθώς και στολιδιών για το 

Χριστουγεννιάτικο χωριό» στον προϋπολογισμό  του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων 

Νήσων,  για το έτος 2019.  

 

Άρθρο 5: Τρόπος εκτέλεσης σύμβασης 

Η εκτέλεση της σύμβασης αυτής,  θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής για το σύνολο των 

αντικειμένων, για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  

 

Άρθρο 6: Δικαίωμα συμμετοχής 

1. 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. 

 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

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

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

Άρθρο 7: Σύνταξη και υποβολή προσφορών 

Οι προσφορές θα είναι ενυπόγραφες από τους «διαγωνιζόμενους και υποβάλλονται   μέσα σε ενιαίο 

φάκελο στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται  ευκρινώς: 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 
( Πρωτόκολλο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών) 

 
Δ/ΝΣΗ: Λ. Αλεξάνδρας 6

Α 
, Τ.Κ 49100 Κέρκυρα 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την υπηρεσία με τίτλο: 

 

« Μίσθωση,  τοποθέτηση και αποξήλωση εξοπλισμού για την διοργάνωση  

των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & 

Διαποντίων Νήσων, έτους 2019» 

 
Προϋπολογισμού μελέτης : 24.800,00€  (με Φ.Π.Α.) 

 
(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών       /    /2019). 

 
«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

 
Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.(υποψήφιος ανάδοχος) 
 

Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει εις  ΔΙΠΛΟΥΝ: 

 

 Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, που τηρείται στο κράτος – 

μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και 

το ειδικό επάγγελμά του, χρόνου έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πρίν την υποβολή του. 

 

 Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας: Έλαβε γνώση των 

τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της εν λόγω υπηρεσίας, σύμφωνα με 

τα επισυναπτόμενα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας και τα αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα,  σύνταξης μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή 

δικαιολογητικών. 

 

 Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι δεν ισχύουν οι λόγοι αποκλεισμού (δεν βρίσκεται σε μία από 

τις καταστάσεις) των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 



 

 

αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, σύνταξης μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 

υποβολή δικαιολογητικών. 

    Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε 

περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην 

περίπτ. 79Α του Ν.4412/2016 

 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας το οποίο να είναι σε ισχύ κατα το χρόνο υποβολής του, 

αλλιώς, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες απο την 

υποβολή του. 

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότηταςτο οποίο να είναι σε ισχύ κατα το χρόνο υποβολής 

του, αλλιώς, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως 3 μήνες απο 

την υποβολή του. 

 Οικονομική Προσφορά σύμφωνα  με  το υπόδειγμα της Υπηρεσίας σε ξεχωριστό σφραγισμένο 

φάκελο, ο οποίος θα είναι εντός του φακέλου των δικαιολογητικών 

 Αποδεικτικά μέσα : Σε περίπτωση νομικών προσώπων ζητούνται τα αποδεικτικά ισχύουσας 

εκπροσώπησης με χρόνο έκδοσης έως τριάντα ημέρες πριν από την υποβολή τους     

 

Άρθρο 8: Διάρκεια σύμβασης 

1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και έως δύο ημέρες μετά την λήξη των 

πραγματοποιούμενων εκδηλώσεων (χρονικό περιθώριο αποξήλωσης) ήτοι έως και 9-1-2020  

2. Ειδικότερα η τοποθέτηση των ανωτέρω ειδών θα διενεργηθεί απο 16 έως 20-12-2019, θα 

παραμείνουν στο χώρο έως και 7-1-2020 και θα αποξηλωθούν εντός δύο ημερών στις 8 & 9-1-2020 

σύμφωνα με τις υποδείξεις του εκάστοτε οριζόμενου υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.  

3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ο χρόνος αποξήλωσης μπορεί να παραταθεί για δύο ημέρες ακόμα ήτοι 

στις 10 & 11 - 1-2020 

4. Η τοποθέτηση των ειδών - κατασκευών και η αποξήλωση, θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη, 

προσωπικό και έξοδα του αναδόχου.  

5. Σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής κάποιας κατασκευής λόγω ελαττώματος, αυτή θα πρέπει να 

αντικατασταθεί άμεσα από άλλη αντίστοιχη. 

 

6. Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσία 

μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και έκπτωση του 

αναδειχθέντος αναδόχου. 

Άρθρο 9: Παραλαβή 

Η επίβλεψη της τοποθέτησης,  καλής λειτουργίας και αποξήλωσης θα γίνει απο  τον κατά περίπτωση 

οριζόμενο υπάλληλο του Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, ο οποίος θα 

ειδοποιήσει, μετά την τοποθέτηση και την αποξήλωση των κατασκευών, την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής,  η οποία θα συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.  

 

Η παρακολούθηση, επίβλεψη και οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών του 

Αναδόχου γίνεται βάσει των άρθρων 206, 207, 208 και 209 του Ν.4412/2016.  

 

Άρθρο 10: Πληρωμή, φόροι, τέλη, κρατήσεις. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή απο την αρμόδια επιτροπή 

παραλαβής. Η οριστική παραλαβή νοείται ότι έχει γίνει όταν συνταχθούν δύο πρωτόκολλα 

παραλαβής που αφορούν 

 

1. Την τοποθέτηση των μισθωμένων κατασκευών, σύμφωνα με τη  σχετική Μελέτη και 



 

 

2. Την αποξήλωση τους και παράδοση του χώρου στην πρότερη κατάσταση πρό της τοποθέτησης. 
 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις 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.  

 

Tον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 11: Εγγυήσεις 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν 4412/2016, δεν απαιτούνται εγγύηση συμμετοχής  και καλής 

εκτέλεσης δεν  απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν 4412/2016. 

 

Άρθρο 12: Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου-Κυρώσεις 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με 

τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και 

αν υπερέβη υπαίτια την συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 

παρατάσεων. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 13: Τελικές διατάξεις 

Η  Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως 

προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής 

της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, 

σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.  Για κάθε 

διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα 

δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα. 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

  

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΙΝΗΣ 

ΤΕ/Β/ΜΟΥΣΙΚΩΝ 
ΦΩΤΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ 

ΔΕ/Α/ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
ΜΑΡΙΑ ΣΑΓΙΑΔΙΝΟΥ 

ΠΕ/Α/ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ - ΟΙΚ/ΚΟ 



 

 

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 
 
Της επιχείρησης ……………………………………………..........., έδρα ………………................,  

 

ΑΦΜ:.............................................Δ/νση………………….................................................... τ 

 

τηλέφωνο …………………........fax…………………... 

 

 

Αντικείμενο 1 
 

α/

α 

Περιγραφή:  

Μίσθωση, τοποθέτηση και αποξήλωση ξύλινων 

κατασκευών για το χρονικό διάστημα απο 16-12-2019 

έως και 7-1-2020 

Ποσότητα 

(Τεμάχια) 

Τιμή 

μονάδας 

Τελική τιμή 

1 Οικίσκος  3,5m (μήκος) Χ 2,5 m(πλάτος)  Χ 2,5m 

(μέσο ύψος), με πόρτα εισόδου και παράθυρο στην 

εμπρόσθια όψη, περιλαμβανομένης παροχής 

ρεύματος (πρίζα) και φωτισμού. 

 

3 

  

2 Οικίσκος  4,5m (μήκος) Χ 2,5 m(πλάτος)  Χ 2,5m 

(μέσο ύψος), διαχωρισμένος στη μέση, με δύο (2) 

πόρτες εισόδου και δύο (2) παράθυρα στην 

εμπρόσθια όψη, περιλαμβανομένης παροχής 

ρεύματος (πρίζα) και φωτισμού. 

 

1 

  

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ  

 
 
 
Αντικείμενο 2 
 

α/α Περιγραφή:  

Μίσθωση, τοποθέτηση και αποξήλωση κατασκευών 

- ομοιώματων απο διογκωμένη πολυστερίνη EPS 

(20kg/sq.m), επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη 

με πολυουρία για ενιαία επιφάνεια επικάλυψης, με 

πολυεστέρα για πλήρη αδιαβροχοποίηση,  

ζωγραφισμένη στο χέρι, με κατάλληλες βάσεις 

στήριξης (πάκτωσης ή στερέωσης), απο 16-12-2019 

έως και 7-1-2020. 

Ποσότητα 

(Τεμάχια) 

Τιμή 

μονάδας 

Τελική τιμή 

1 Χιονάνθρωπος τρισδιάστατος, ύψους 2m , με βάση 

στερέωσης επι χώματος 

4   



 

 

2 Μανιτάρια, ζωάκια, ζαχαρωτά κ.α., ύψους 2 έως 

2,5 m, τρισδιάστατα με βάση στερέωσης επι 

δαπέδου. 

6   

3 Kαρυοθραύστης (άγαλμα) τρισδιάστατος, ύψους 

3,5 m σε βάση 70 X 70 cm 

2   

4 Ζαχαρωτό - γλυφιτζούρι, τρισδιάστατο, ύψους 3m, 

με βάση στερέωσης επι δαπέδου 

2   

5 Κολώνα - ζαχαρωτό, τρισδιάστατο, ύψους 3,5 m, 

με βάση στερέωσης επι δαπέδου 

2   

6 Οικίσκος εσκιμόου (ιγκλού) τρισδιάστατος, ύψους 

1 m, με βάση στερέωσης επι χώματος 

2   

7 Πιγκουίνος τρισδιάστατος, ύψους 1 m, με βάση 

στερέωσης επι χώματος 

3   

8 Τάρανδος με αναβάτη εσκιμώο, τρισδιάστατος, 

ύψους 1,5m, με βάση στερέωσης επι χώματος 

1   

9 Τρενάκι - πολικό εξπρές, τρισδιάστατο, μήκους 

2,5m, πλάτους 1,25m, μέσου ύψους 1,5m 

1   

10 Πινέλο δισδιάστατο, ύψους 2,5m, με βάση 

στήριξης επι ξύλινου τοίχου 

1   

11 Παλέτα ζωγραφικής, δισδιάστατη, ύψους 2m, με 

βάση στήριξης επι ξύλινου τοίχου 

1   

12 Καμινάδα δισδιάστατη, ύψους 2m, με βάση 

στήριξης επι ξύλινου τοίχου 

1   

13 Κατασκευές δισδιάστατες (διάφορα θέματα), ύψους 

1,5m για εξωτερική επένδυση των ξύλινων 

οικίσκων  

4   

14 Δένδρα (έλατα), δισδιάστατα, ύψους 1m, με βάση 

στερέωσης επι χώματος 

8   

15 Αστέρια και νιφάδες, δισδιάστατα, διαμέτρου 

50cm, με βάση στερέωσης επι δένδρων. 

60   

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ  
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

24% 

ΦΠΑ 

24% 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1:  

Μίσθωση, τοποθέτηση και αποξήλωση ξύλινων 

κατασκευών για το χρονικό διάστημα απο 16-12-2019 

έως και 7-1-2020 

   

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2:  

Μίσθωση, τοποθέτηση και αποξήλωση κατασκευών - 

ομοιώματων απο διογκωμένη πολυστερίνη EPS 

(20kg/sq.m), επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη με 

πολυουρία για ενιαία επιφάνεια επικάλυψης, με 

πολυεστέρα για πλήρη αδιαβροχοποίηση,  ζωγραφισμένη 

στο χέρι, με κατάλληλες βάσεις στήριξης (πάκτωσης ή 

στερέωσης), απο 16-12-2019 έως και 7-1-2020. 

   

ΣΥΝΟΛΟ    

 

 

Κέρκυρα ....../....../2019 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

(Υπογραφή - Σφραγίδα) 
 
 
 


