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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                          
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                       
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ                
Τμήμα Περιβάλλοντος Φυσικών Πόρων,  
Ενέργειας & Βιομηχανίας                                                        
Ταχ. Δ/νση :  Σαμάρα 13 ,  
49132, Κέρκυρα                               
Πληρ. κα. Σπυριδούλα Αρβανιτάκη  
Τηλέφωνο :    26613 62238                                             

e-mail: fisikonporon@corfu.gov.gr 

 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ  
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ (CPV: 92332000-7) 

 

 

ΑΚΤΕΣ 
Κωδικός 

ταυτότητας 
Δειγματοληψίας 

 

Έρµονες GRBW059118046 

Γλυφάδα GRBW059118048 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΚΑΘΑΡΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ     18.110,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 4.346,40 € 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 22.456,40 € 

 
 
 
 
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

5. ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ 

CPV: 92332000-7 

Δ.Ε.ΠΑΡΕΛΙΩΝ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Το πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» χειρίζεται στη χώρα μας η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ). 

Μια ακτή βραβευμένη με «Γαλάζια Σημαία» αποκτά προστιθέμενη εθνική αξία αλλά και διεθνή 

αναγνωρισιμότητα ως οργανωμένη, με παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους λουόμενους-χρήστες 

των ακτών, με αποτέλεσμα την τουριστική προβολή του Δήμου μας.  

Προκειμένου λοιπόν να ξεκινήσουμε τη διαδικασία ένταξής μας στο πρόγραμμα για το έτος 2020 και να 

αναδείξουμε τις παραλίες μας, θα πρέπει σε πρώτη φάση να προμηθευτούμε τον βασικό εξοπλισμό. Η 

προμήθεια ταξινομείται υπό τον αριθμητικό κωδικό είδους CPV : 92332000-7 με τίτλο: «Υπηρεσίες λουτρικών 

εγκαταστάσεων παραλιών.» 

Η πίστωση έχει προβλεφθεί στον ΚΑ 70.04.7135.005 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται και στην τοποθέτηση του εξοπλισμού που αναφέρεται στην παρούσα, στα σημεία που 

θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή. 

 

Κέρκυρα    16/06/2020 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
 ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

Σ.ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ 
ΠΕΑ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ   ΜΗΧ/ΚΟΣ 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

κ.α.α. 

 

Ι.ΘΥΜΗΣ 
ΠΕΑ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ   ΜΗΧ/ΚΟΣ 
 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
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ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ 
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Δ.Ε.ΠΑΡΕΛΙΩΝ 
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Τεχνικές προδιαγραφές 

 

 

Η παρούσα αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την τήρηση προϋποθέσεων λήψης και 

διατήρησης βράβευσης Γαλάζιας Σημαίας. 

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές συντάχθηκαν με σκοπό την προμήθεια – εγκατάσταση εξοπλισμού για 

την τήρηση  προϋποθέσεων λήψης και διατήρησης Γαλάζιας Σημαίας σε  δύο (2) παραλίες της Δ.Ε. Φαιάκων 

του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων (πίνακας 1). 

Πίνακας 1. 

ΑΚΤΕΣ 
Κωδικός 

ταυτότητας 
Δειγματοληψίας 

 

Έρµονες GRBW059118046 

Γλυφάδα GRBW059118048 

 

Οι εικόνες που παρατίθενται είναι ενδεικτικές για την περιγραφή του εξοπλισμού. 

Για την υλοποίηση των ανωτέρω, απαιτείται ο εξοπλισμό, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :  

 

1. Αποδυτήρια 

Θα αποτελείται από ξύλινες κολώνες, δάπεδο από υλικό θαλάσσης, σκεπή από υλικό θαλάσσης, 1 πόρτα 

εισόδου, περιμετρικά τοιχώματα από πλακάζ θαλάσσης και βάσεις πάκτωσης. 

 

Στο αποδυτήριο ακτών θα πρέπει να αναγράφεται το λογότυπο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & 

Διαποντίων Νήσων . 

Θα φέρει χερούλι για το άνοιγμα της, εσωτερικό μηχανισμό ασφαλείας για να παραμένει κλειστή, καθώς 

επίσης και μαγνήτη για να μπορεί να ασφαλίσει σε ανοικτή θέση. 

Επίσης στο εσωτερικό του αποδυτηρίου θα υπάρχουν κρεμάστρες για την διευκόλυνση των λουόμενων. 

 

Η όλη κατασκευή θα βρίσκεται σε ύψος ασφαλείας από το έδαφος, για να αποφεύγεται η επαφή του 

φυσικού εδάφους με τις ξύλινες επιφάνειες. 

 

Η ξυλεία θα πρέπει να είναι υλοτομημένη σύμφωνα με το DIN 1052 που ικανοποιεί τις συνθήκες 

καταλληλότητας του DIN 4074. Τα πλακάζ θαλάσσης θα πρέπει να είναι εμποτισμένα σε ειδικές κόλλες και 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ 

CPV: 92332000-7 

Δ.Ε.ΠΑΡΕΛΙΩΝ 

ΠΡΟΣ: 

ΔΗΜΟ KΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 6Α 
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ρινίσματα σιδήρου, με ανθεκτικό εξωτερικό φιλμ μεγάλης αντοχής, το οποίο θα είναι αντιολισθητικό και 

δοκιμασμένο σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. 

 

Τα μεταλλικά στοιχεία θα πρέπει να είναι από μαλακό χάλυβα γαλβανισμένο. Οι διαστάσεις των επιμέρους 

μεταλλικών εξαρτημάτων θα είναι απόλυτα επαρκής για να δεχθούν τα φορτία για τα οποία έχουν 

μελετηθεί. 

 

Θα πρέπει να έχουν μεγάλη αντοχή στην διάβρωση και στις μεγάλες αλλαγές θερμοκρασίας. 

Το βερνίκι θα πρέπει να προσφέρει αδιάβροχη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. 

 
 

2. Προμήθεια - Τοποθέτηση ξυλοδιαδρόμων  

 Για την κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινου διαδρόμου πρόσβασης στην παραλία πλάτους 1,30 μ. και μήκους 

2,00μ. από επιλεγμένη εμποτισμένη ξυλεία. Η βάση έδρασες του διαδρόμου αποτελείται από ξύλινο πλαίσιο 

διαστάσεων 5 Χ 7 εκ. Επί των δοκών θα τοποθετηθεί το δάπεδο διάβασης από ξύλινες σανίδες διαστάσεων 12 Χ 

2 Χ 130 εκ. σε απόσταση μεταξύ τους 10 χλστ, πλανισμένες στην άνω επιφάνειά τους. Τα υλικά συνδέσεως θα 

είναι γαλβανισμένα (βίδες). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για το 

σύνολο της κατασκευής.  

  

Τιμή ανά τεμάχιο διαστάσεων 2,00 Χ 1,30 μ τοποθετημένο (Τεμ).  

 

3. Διάδρομοι πρόσβασης ΑμΕΑ 

Θα πρέπει να: 

 είναι κατάλληλοι για την ομαλή λειτουργία αμαξιδίου, 

 ξεκινούν από κάποιο ομαλό οδόστρωμα, 

 μην έχουν κενά, 

 αποθηκεύονται ευκολά σε ρολό , 

 είναι επεκτάσιμοι, 

 χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση (πχ καθαρισμό) 
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4. Ποδηλατοστάτης 

 

Διαστάσεις κατασκευής: Κατάλληλες για πέντε τουλάχιστον θέσεις 

Ευθεία οριζόντια σχάρα ποδηλάτου με 5 θέσεις. Να είναι κατασκευασμένη από ένα πλαίσιο με οβάλ σωλήνες 

χάλυβα περίπου 40x20mm και 30x15mm. Να στερεώνονται και στις δύο πλευρές σε φλάντζες ειδικά 

τοποθετημένες για τη στερέωση στο έδαφος. 

 
5. Εγκαταστάσεις υγιεινής (χημικές τουαλέτες) 

Οι χημικές τουαλέτες θα είναι κλειστού τύπου (δηλαδή χωρίς οπτική επαφή των λυμάτων από τον χρήστη) με 

απολυμαντικό υγρό. 

Η λειτουργία τους συνοψίζεται στα εξής: 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά λεκάνης  

Λεκάνη 100% κλειστού τύπου από πολυαιθυλένιο, με καπάκι και κάλυμμα μεγάλης αντοχής στη λεκάνη και 

διάφραγμα που λειτουργεί με την χρήση ποδοκίνητης αντλίας για μη οπτική επαφή με τη δεξαμενή 

λυμάτων. Ο καθαρισμός της λεκάνης γίνεται με χρήση αντλίας ποδός. 

Θα πρέπει να υπάρχει χαρτί υγείας σε ειδική θήκη. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά νιπτήρα  

Νιπτήρας συνδεδεμένος με δεξαμενή καθαρού νερού τουλάχιστον 50 lt. που φέρει ποδοκίνητη αντλία νερού 

και στον οποίο υπάρχει και βαλβίδα οικονομίας νερού. 

 

Τεχνικές  προδιάγραφες καμπίνας 

Υλικά κατασκευής 

 Η χημική τουαλέτα θα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από 

υλικά άφλεκτα και ανθεκτικά σε υψηλές-χαμηλές θερμοκρασίες, σε κακώσεις 

και βανδαλισμούς. Το εσωτερικό της καμπίνας θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένο από υλικά μη πορώδη έτσι ώστε να είναι εφικτός ο γρήγορος 

καθαρισμός και η απολύμανση. 

 Το δάπεδο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό υλικό. 

 Η οροφή θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από διαυγές ή ημιδιαφανές 
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υλικό ώστε επιτρέπεται ο φυσικός φωτισμός. 

 Τα χρώματα των τοιχωμάτων δεν θα πρέπει να αλλοιώνονται με τον καιρό 

ακόμα και σε μεταβαλλόμενες κλιματολογικές συνθήκες. 

Διαστάσεις 

Οι εσωτερικές διαστάσεις να είναι τουλάχιστον 100 με 110cm x 100 με 110 cm (βάση) και 200 με 220 cm 

(ύψος). 

Η εργονομία και το βάρος της τουαλέτας θα πρέπει να επιτρέπουν την εύκολη μετακίνησή της. 

Ο όγκος της θα πρέπει να επιτρέπει την άνετη τοποθέτησή της σε οποιαδήποτε από τις καθορισμένες 

περιοχές. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά δεξαμενής  

Ο σχεδιασμός της τουαλέτας θα πρέπει να επιτρέπει τον μέγιστο αριθμό πλήρων χρήσεων και την 

εκμετάλλευση όλης της χωρητικότητας της δεξαμενής λυμάτων. 

Η δεξαμενή λυμάτων πρέπει να είναι εξοπλισμένη με σύστημα διαφράγματος που εμποδίζει την οπτική 

επαφή με τα λύματα. Θα έχει εργονομικό σχεδιασμό και κατασκευή ώστε να επιτρέπεται ο εύκολος 

καθαρισμός της δεξαμενής. Η δεξαμενή θα πρέπει να διαθέτει σύστημα εξαερισμού (που να καταλήγει εκτός 

καμπίνας) και να περιέχει το απαραίτητο χημικό υγρό για την εξουδετέρωση δυσάρεστων οσμών και να 

εξασφαλίζει την απολύμανση. 

 
6. Πίνακας Ανακοινώσεων 

Διαστάσεις 2 μ. πλάτος Χ 1,5 μ. ύψος (καθαρές εσωτερικές διαστάσεις), ώστε να χωρούν άνετα όλα τα 

έντυπα. 

Διπλής όψης, ώστε στη μια πλευρά να τοποθετούνται τα Ελληνικά έντυπα και στην άλλη τα Αγγλικά. 

Πλαίσιο αλουμινίου βαμμένο εργοστασιακά με ηλεκτροστατική βαφή για αντοχή στο χρόνο. Μεταλλική 

πλάτη στο χρώμα του πλαισίου, πόρτα από plexiglass που κλείνει και κλειδώνει σφαλίζοντας το 

περιεχόμενο. 

Θα στηρίζονται σε (στύλο) γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 2 ιντσών ή αντίστοιχο τετραφωνικής διατομής,  

πάχος τοιχωμάτων 2.00mm και ύψος 1,5μ μη περιλαμβανομένου του βάθους πακτώσεως. 
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7. Ιστός Γαλάζιας Σημαίας 

Μεταλλικός ιστός σημαίας ύψους 6 μ  , ανεξίτηλο χρώμα, απρόσβλητος από υγρασία και αλμύρα. 

Ο ιστός αποτελείται από δύο συγκολημένους μεταλλικούς σωλήνες μειούμενης διατομής καθ’ ύψος.  

Φέρει τροχαλία στην κορυφή του και σχοινί για την ανάρτηση της σημαίας, καθώς και άγκιστρο για το  

δέσιμο του σχοινιού σε ύψος 1μ. από την βάση.  

Ο ιστός σημαίας θα παραδοθεί τοποθετημένος σε σημείο παραλίας το οποίο θα υποδειχθεί στον  

προμηθευτή και θα τοποθετηθεί πακτωμένος σταθερά στο έδαφος με οπλισμένο σκυρόδεμα. 

 

 
8. Ντουζιέρα παραλίας   

Ντουζιέρα παραλίας  κατασκευασμένη από εμποτισμένο ξύλο με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης. 

Ενδεικτικές διαστάσεις 120 x 120 x 200 εκ. - ενισχυμένη βάση 120 x 120 εκ. Η βάση θα αποτελείται απο τάβλα 

τύπου deck με ραβδώσεις. Οι σωληνώσεις θα είναι κρυφές εγκιβωτισμένες σε ξύλινη κολώνα  

κατασκευασμένη από το ίδιο υλικό. Όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα δηλαδή βάνα-διακόπτης νερού, βρύση, 

καμπάνα ντούς διαμέτρου 10 εκ. και οι σωλήνες συνδεσμολογίας είναι όλα inox. Περιλαμβάνεται μικρή 

μεταλλική ταμπέλα  διαστάσεων 15χ30εκ περίπου με την ένδειξη «Απαγορεύεται η χρήση σαμπουάν / No Soap 

or Shampoo». Η ταμπέλα θα πρέπει να είναι ανθεκτική στο αλμυρό νερό και την υπεριώδη ακτινοβολία.  

 

10. Ενδεικτικές πινακίδες 

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες Τηλέφωνο, Πρώτες Βοήθειες, Ναυαγοσωστικά Εφόδια, WC, Ντους, Δοχεία 

Ανακύκλωσης, Προσβάσεις για ΑΜΕΑ και WC για ΑΜΕΑ, parking ΑΜΕΑ (εφόσον διαθέτει η ακτή περιοχή 

στάθμευσης) πρέπει να εντοπίζονται εύκολα από τους λουόμενους, με ενδεικτικές πινακίδες 
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(κατευθυντήριες). 

 

Οι πινακίδες θα πρέπει να στηρίζονται σε ένα γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα κατάλληλης διατομής 

πακτωμένης σταθερά στο έδαφος με οπλισμένο σκυρόδεμα και αναρτημένες-βιδωμένες με κατάλληλα 

συνδετικά υλικά. 

 

Η ψηφιακή εκτύπωση θα πρέπει να γίνεται σε αντανακλαστική μεμβράνη τύπου Ι με επιπλέον 

πλαστικοποίηση διάστασης 1x1μ., σε λαμαρίνα αλουμινίου πάχους 2.00 mm. 

Όλες οι πινακίδες θα πρέπει να φέρουν τα κατάλληλα μικροσχήματα/pictograms που είναι διαθέσιμα στην 

διεύθυνση https://www.blueflag.gr/sites/default/files/page-files/beachaiepsjpegformatszipped-2017.rar 

 

1. Πινακίδα αλουμινίου ορθογωνική στις τρεις πλευρές και τριγωνική στη μια πλευρά για ένδειξη 

κατεύθυνσης,  που θα αναφέρεται «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ» και στην ίδια πινακίδα “FIRST AID” διαστάσεων 

60x40εκ. 

2. Πινακίδα αλουμινίου ορθογωνική στις τρεις πλευρές και τριγωνική στη μια πλευρά για ένδειξη 

κατεύθυνσης, «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ» και στην ίδια πινακίδα “LIFE SAVING EQUIPMENT” διαστάσεων 

60x40εκ 

3. Πινακίδα αλουμινίου ορθογωνική στις τρείς πλευρές και τριγωνική στη μια πλευρά για ένδειξη 

κατεύθυνσης, που θα αναφέρεται «WC» διαστάσεων 60χ40εκ. 

4. Πινακίδα αλουμινίου ορθογωνική στις τρεις πλευρές και τριγωνική στη μια πλευρά για ένδειξη 

κατεύθυνσης, που θα αναφέρεται «ΔΟΧΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» και στην ίδια πινακίδα “RECYCLING 

STATIONS” διαστάσεων 60x40εκ. 

5. Πινακίδα αλουμινίου ορθογωνική στις τρεις πλευρές και τριγωνική στη μια πλευρά για ένδειξη 

κατεύθυνσης, που θα αναφέρεται «ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ» και στην ίδια πινακίδα “ACCESS FOR 

DISABLED” διαστάσεων 60x40εκ. 

6.  Πινακίδα αλουμινίου ορθογωνική στις τρεις πλευρές και τριγωνική στη μια πλευρά για ένδειξη 

κατεύθυνσης,  που θα αναφέρεται «Ντους» και στην ίδια πινακίδα “Showers” διαστάσεων 60x40εκ. 

7.  Πινακίδα αλουμινίου ορθογωνική στις τρεις πλευρές και τριγωνική στη μια πλευρά για ένδειξη 

κατεύθυνσης,  που θα αναφέρεται «Τηλέφωνο» και στην ίδια πινακίδα “Phone” διαστάσεων 60x40εκ. 

8. Πινακίδα αλουμινίου ορθογωνική στις τρεις πλευρές και τριγωνική στη μια πλευρά για ένδειξη 

κατεύθυνσης, που θα αναφέρεται «ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΑ» και στην ίδια πινακίδα “PARKING FOR 

DISABLED” διαστάσεων 60x40εκ. 
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11. Ενδεικτικές πινακίδες κατά μήκος της ακτής 

Οι πινακίδες θα πρέπει να στηρίζονται σε γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατάλληλης διατομής πακτωμένης 

σταθερά στο έδαφος με οπλισμένο σκυρόδεμα και αναρτημένες-βιδωμένες με κατάλληλα συνδετικά υλικά.  

Η ψηφιακή εκτύπωση (σε μπλε φόντο και λευκά γράμματα εκτός από τις πινακίδες 2 & 5) θα πρέπει να 

γίνεται σε αντανακλαστική μεμβράνη τύπου Ι με επιπλέον πλαστικοποίηση διάστασης 1x1μ., σε λαμαρίνα 

αλουμινίου πάχους 2.00 mm. 

 Όλες οι πινακίδες θα πρέπει να φέρουν τα κατάλληλα μικροσχήματα/pictograms που είναι διαθέσιμα στην 

διεύθυνση https://www.blueflag.gr/sites/default/files/page-files/beachaiepsjpegformatszipped-2017.rar 

 

1. Πινακίδα  αλουμινίου  «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ  ΕΦΟΔΙΑ»  και  στην  ίδια  πινακίδα  “LIFE  SAVING 

EQUIPMENT” σε λευκό φόντο και πορτοκαλί γράμματα διαστάσεων 42x42εκ. 

2.     Πινακίδα αλουμινίου που θα αναφέρεται «ΔΟΧΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» και στην ίδια πινακίδα 

“RECYCLING STATIONS” σε λευκό φόντο και πράσινα γράμματα διαστάσεων 42x42εκ. 

3.     Πινακίδα αλουμινίου που θα αναφέρεται «ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ» και στην ίδια πινακίδα 

“ACCESS FOR DISABLED” διαστάσεων 42x42εκ. 

4. Πινακίδα αλουμινίου που θα αναφέρεται «ΑΡΧΗ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗΣ ΑΚΤΗΣ» και στην ίδια πινακίδα 

“BEGINNING OF AWARDED BEACH”, διαστάσεων 42x42εκ. 

5. Πινακίδα αλουμινίου που θα αναφέρεται «ΤΕΛΟΣ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗΣ ΑΚΤΗΣ» και στην ίδια πινακίδα “END 

OF AWARDED BEACH”, διαστάσεων 42x42εκ. 

6. Πινακίδα αλουμινίου που θα αναφέρεται «ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ» και στην ίδια πινακίδα 

“SAMPLING SITE” διαστάσεων 42x42εκ. 

7. Πινακίδα που θα αναφέρεται «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑTΩΝ» και στην ίδια πινακίδα 

“VEHICLES ARE PROHIBITED” σε μπλε φόντο διαστάσεων 42x42εκ. 

 

  12. Δημόσιος εξοπλισμός διάσωσης 

Ο  δημόσιος εξοπλισμός διάσωσης θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει: 

 Κυκλικό σωσίβιο μικρό, 

 Κυκλικό σωσίβιο μεγάλο,  

 Σφυρίχτρα, 

 Σχοινί επιφάνειας 25 μέτρων. 

 

  13. Τσάντα πρώτων βοηθειών 

Φορητό φαρμακείο που θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον: 

 1 λευκοπλάστη ρολό 1,25 x 5m (CE), 

 1 κουτί γάζες 15cm x 15cm, 

 2 επίδεσμοι 5cm x 2,5m (CE), 

 2 επίδεσμοι 10cm x 2,5m (CE), 

 2 ελαστικοί επίδεσμοι 5cm (CE), 

 1 βαμβάκι (CE), 

 10 μαντηλάκια οινοπνεύματος,  
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 1 αιμοστατικό λάστιχο (CE), 

 1 ψαλίδι, 

 1 πιεστικός αιμοστ. αποστειρωμένος, επίδεσμος 7cm x 10cm x 1,2m (CE), 

 1 πιεστικός αιμοστ. Αποστειρωμένος επίδεσμος 10cm x 14cm x 2,5m (CE), 

 4  παραμάνες ασφαλείας. 

 

 

Κέρκυρα     16/06/2020 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

Σ.ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ 
ΠΕΑ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ   ΜΗΧ/ΚΟΣ 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

κ.α.α. 

 

Ι.ΘΥΜΗΣ 
ΠΕΑ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ   ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                          
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                       
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ               
Τμήμα Περιβάλλοντος Φυσικών Πόρων,  
Ενέργειας & Βιομηχανίας                                                        
Ταχ. Δ/νση :  Σαμάρα 13 ,  
49132, Κέρκυρα                               
Πληρ. κα. Σπυριδούλα Αρβανιτάκη  
Τηλέφωνο :    26613 62238                                             

e-mail: fisikonporon@corfu.gov.gr 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας εξοπλισμού για το πρόγραμμα γαλάζιες σημαίες παρουσιάζεται 

στον Πίνακα που ακολουθεί. Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν προσφορά για όλα τα είδη, όπως φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, 

βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

Φ.Π.Α 

24% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ   Φ.Π.Α 

24% 

 ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ  

1 Αποδυτήρια ακτών ΤΕΜ. 6 
                

500,00 €  
      3.000,00 €  

         

720,00 €  
      3.720,00 €  

2 
Ειδικοί διάδρομοι πρόσβασης ΑΜΕΑ 

(πλάτος 1,50μ) 
μ/μ 15 

                

115,00 €  
      1.725,00 €  

         

414,00 €  
      2.139,00 €  

3 Ξυλοδιάδρομοι διαστάσεων 2,00 Χ 1,30 μ  ΤΕΜ. 30 
                  

65,00 €  
      1.950,00 €  

         

468,00 €  
      2.418,00 €  

4 Ποδηλατοστάτης ΤΕΜ. 2 
                

250,00 €  
         500,00 €  

         

120,00 €  
         620,00 €  

5 Ντουζιέρες παραλίας ΤΕΜ. 6 
                

250,00 €  
      1.500,00 €  

         

360,00 €  
      1.860,00 €  

6 Χημικές τουαλέτες - συμβατικές ΤΕΜ. 2 
             

1.500,00 €  
      3.000,00 €  

         

720,00 €  
      3.720,00 €  

7 Χημικές τουαλέτες - ΑΜΕΑ ΤΕΜ. 1 
             

2.500,00 €  
      2.500,00 €  

         

600,00 €  
      3.100,00 €  

8 Σημαδούρες ορίων κολύμβησης ΤΕΜ. 30 
                  

20,00 €  
         600,00 €  

         

144,00 €  
         744,00 €  

9 

Σετ Κάδοι Απορριμμάτων (4χ50λίτρα) για  

τέσσερα είδη (χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, 

μικτά) 

ΤΕΜ. 5 
                

100,00 €  
         500,00 €  

         
120,00 €  

         620,00 €  

10 Πίνακας ανακοινώσεων ΤΕΜ. 2 
                

700,00 €  
      1.400,00 €  

         

336,00 €  
      1.736,00 €  

11 Ιστός Γαλάζιας Σημαίας ΤΕΜ. 3 
                  

75,00 €  
         225,00 €  

           

54,00 €  
         279,00 €  

12 Δημόσιος εξοπλισμός διάσωσης ΤΕΜ. 2 
                

200,00 €  
         400,00 €  

           

96,00 €  
         496,00 €  

13 Τσάντα πρώτων βοηθειών ΤΕΜ. 2 
                  

65,00 €  
         130,00 €  

           

31,20 €  
         161,20 €  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ (Με ψηφιακή εκτύπωση σε αντανακλαστική μεμβράνη τύπου Ι με επιπλέον πλαστικοποίηση 

διάστασης 1x1μ., σε λαμαρίνα αλουμινίου πάχους 2.00 mm) 

14 
Κάδοι Ανακύκλωσης 

(Διαστάσεις:42x42εκ).  
ΤΕΜ. 2 

                  

25,00 €  
           50,00 €  

           

12,00 €  
           62,00 €  

15 
Ναυαγοσωστικά Εφόδια (Διαστάσεις: 
42x42εκ). 

ΤΕΜ. 2 
                  

25,00 €  
           50,00 €  

           
12,00 €  

           62,00 €  

16 

Πρώτες Βοήθειες (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) και στην 

ιδιά πινακίδα με μπλε φόντο FIRST AID 

(Διαστάσεις: 50x62εκ.). 

ΤΕΜ. 2 
                  

30,00 €  
           60,00 €  

           
14,40 €  

           74,40 €  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ 

CPV: 92332000-7 

Δ.Ε.ΠΑΡΕΛΙΩΝ 
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17 
Πρόσβαση ΑΜΕΑ Ελληνικά και Αγγλικά 

(Διαστάσεις: 42x42εκ). 
ΤΕΜ. 1 

                  

25,00 €  
           25,00 €  

             

6,00 €  
           31,00 €  

18 
Αρχή βραβευμένης ακτής Ελληνικά και 

Αγγλικά (Διαστάσεις: 42x42εκ.). 
ΤΕΜ. 2 

                  

25,00 €  
           50,00 €  

           

12,00 €  
           62,00 €  

19 
Τέλος βραβευμένης ακτής Ελληνικά και 

Αγγλικά (Διαστάσεις: 42x42εκ.). 
ΤΕΜ. 2 

                  

25,00 €  
           50,00 €  

           

12,00 €  
           62,00 €  

20 
Σημείο δειγματοληψίας Ελληνικά και 

Αγγλικά (Διαστάσεις:42x42εκ.). 
ΤΕΜ. 2 

                  

25,00 €  
           50,00 €  

           

12,00 €  
           62,00 €  

21 Πρόσβαση ΑΜΕΑ ΤΕΜ. 1 
                  

25,00 €  
           25,00 €  

             
6,00 €  

           31,00 €  

22 W.C. ΚΑΙ W.C. AMEA ΤΕΜ. 1 
                  

25,00 €  
           25,00 €  

             

6,00 €  
           31,00 €  

23 W.C. ΤΕΜ. 1 
                  

25,00 €  
           25,00 €  

             

6,00 €  
           31,00 €  

24 
Ντουζιέρες / Showers  

(Διαστάσεις:60x40εκ.). 
ΤΕΜ. 6 

                  

25,00 €  
         150,00 €  

           

36,00 €  
         186,00 €  

25 
Οριζόντια σήμανση θέσεων στάθμευσης 

Α.Μ.Ε.Α. 
ΤΕΜ. 1 

                  

70,00 €  
           70,00 €  

           

16,80 €  
           86,80 €  

26 
Parking ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

(Διαστάσεις:40x60εκ). 
ΤΕΜ. 2 

                  

25,00 €  
           50,00 €  

           

12,00 €  
           62,00 €  

  ΣΥΝΟΛΟ     18.110,00 €  4.346,40 €      22.456,40 €  

 

 Κέρκυρα    16/06/2020 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
 ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

Σ.ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ 
ΠΕΑ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ   ΜΗΧ/ΚΟΣ 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

κ.α.α. 

 

Ι.ΘΥΜΗΣ 
ΠΕΑ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ   ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                          
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                       
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ                
Τμήμα Περιβάλλοντος Φυσικών Πόρων,  
Ενέργειας & Βιομηχανίας                                                        
Ταχ. Δ/νση :  Σαμάρα 13 ,  
49132, Κέρκυρα                               
Πληρ. κα. Σπυριδούλα Αρβανιτάκη  
Τηλέφωνο :    26613 62238                                             

e-mail: fisikonporon@corfu.gov.gr 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο προμήθειας. 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια – εγκατάσταση εξοπλισμού για την τήρηση  

προϋποθέσεων λήψης και διατήρησης Γαλάζιας Σημαίας σε  δύο (2) παραλίες της Δ.Ε. Παρελίων του Δήμου 

Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων. (Υποψήφιες ακτές Έρμονες, Γλυφάδα) 

 

Ο  προϋπολογισμός του συνόλου της  μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 22.456,40 €  με Φ.Π.Α. 24 % και θα 
βαρύνει το  Κ.Α. 70.04.7135.005 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την τήρηση 
προϋποθέσεων λήψης και διατήρησης βράβευσης Γαλάζιας Σημαίας Δ.Ε. Παρελίων »  του Δημοτικού 
Προϋπολογισμού για το έτος 2020. 
 

 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις. 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),(ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016)» 

2. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-

2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με το άρθρο 22 

παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42/τ.Α΄/23-2-2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής 

και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπ.Εσ.Δ.Δ.Α.» 

3. Του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.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. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ 

CPV: 92332000-7 

Δ.Ε.ΠΑΡΕΛΙΩΝ 
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6. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/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» και του με αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01-04-2014 εγγράφου 

«Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων» 

7. Του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α΄/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 

έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 58 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/29.5.2013) 

«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».  
8. Του Ν.4555/2018 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»). 

9. Τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις.  

Άρθρο 3ο: Συμβατικά στοιχεία. 

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : 

1. Τεχνική Περιγραφή 
2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης 
4. Τεχνική Έκθεση 

ΑΡΘΡΟ 4ο : Τρόπος ανάθεσης 

Η παραπάνω προμήθεια  θα γίνει  με απευθείας ανάθεση, για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές 

προδιαγραφές, βάσει του N.4412/2016   «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά μόνο βάση τιμής, για το σύνολο της προμήθειας. 

Άρθρο 5ο :  Δικαίωμα συμμετοχής   

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή/και 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 στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα 

μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα κατασκευής ή /και  εμπορίας 

των προς προμήθεια ειδών.  

 Άρθρο 6ο :  Στοιχεία  και δικαιολογητικά συμμετοχής  

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΔΕΝ απαιτείται . 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού  τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας 
αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται  η εγγραφή 
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. (Χρόνος έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή τους) 

2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας: 
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             Έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των επί τόπου συνθηκών και του ενδεικτικού  
προϋπολογισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ  

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ Δ.Ε. ΠΑΡΕΛΙΩΝ»,   σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα 
έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου   και τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ισχύουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73,74 του Ν4412/2016. Η 

υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

  Υπόχρεοι στην προσκόμιση της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης είναι: 

- φυσικά πρόσωπα 

- διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ 

- διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ 

- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του 

 

4. φορολογική ενημερότητα  (Να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του)και  

5. Ασφαλιστικής ενημερότητα (Να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του) 

 
Άρθρο 7ο :  Τρόπος  σύνταξης  προσφορών 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας 

του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ( Δ/νση Λ. Αλεξάνδρας 6Α, Τ.Κ 49100 , Κέρκυρα) μέχρι την 

…………./…./2020 και ώρα …… μ.μ., ώρα λήξης επίδοσης οικονομικών προσφορών. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους μέσα σε ενιαίο κλειστό φάκελο στην εξωτερική πλευρά 

, του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς.  

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ Λ. Αλεξάνδρας 6Α, Τ.Κ 49100 , Κέρκυρα 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ  
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ Δ.Ε.  ΠΑΡΕΛΙΩΝ» 

Προϋπολογισμού μελέτης : 22.456,40 € ( με ΦΠΑ 24%) 

«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή γραμματεία» 

 

 Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ πρέπει να δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του ( ταυτότητα για φυσικά πρόσωπα), την επωνυμία και 

το διακριτικό τίτλο (επί νομικών προσώπων,  εταιρειών ή συνεταιρισμών), την ταχυδρομική και ηλεκτρονική 

διεύθυνση (εφόσον υπάρχει) , αριθμούς τηλεφώνων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας. 

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς.  

Άρθρο 8ο :  Χρόνος  ισχύος προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες  για δύο (2) μήνες από την υποβολή τους .  

Άρθρο 9ο  :  Ανάθεση  της προμήθειας 
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 Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου .  

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης ανάθεσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 

ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός επτά (7) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

 

Άρθρο 10ο ο: Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Τεχνικές προδιαγραφές είναι αυτές που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη.        

Άρθρο 11ο: Διάρκεια Σύμβασης-Παράδοση-Παραλαβή. 

Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται τρείς (3) μήνες  από την ημερομηνία 
υπογραφής της Σύμβασης.  

Όλα τα προσφερόμενα είδη του εξοπλισμού θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκτύπωση των δημιουργικών αλλά και στην τοποθέτηση τους στα σημεία που θα 

υποδείξει η αναθέτουσα αρχή. 

Το κόστος της μεταφοράς, και εγκατάστασης των προσφερόμενων ειδών, επιβαρύνει εξολοκλήρου τον ανάδοχο 
και θα γίνει με βάση την προσφορά του αναδόχου και τους όρους της παρούσης. 
 

Η παραλαβή διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή που έχει οριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου . 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή 

παραλαβής μπορεί να προτείνει την αντικατάσταση των ειδών, ή την τέλεια απόρριψή τους.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια,  και την επιτροπή παραλαβής, 
για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη , τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη συσκευασία, μεταφορά, 
φορτοεκφόρτωση, τοποθέτηση-κατασκευή  και λειτουργία των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με τα 
αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ). Επίσης βαρύνεται για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα 
του ίδιου ή του προσωπικού του  κατά την τοποθέτηση των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος.  
 
 Μετά το πέρας των εργασιών εγκατάστασης- κατασκευής , θα πραγματοποιηθεί αυτοψία από τη Δ/ΝΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ του Δήμου ότι τηρήθηκαν  οι τεχνικές προδιαγραφές υλικών και εγκατάστασης 
και θα δοθεί βεβαίωση.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξει εις των άρθρων 206-209. 

 

Άρθρο 12ο: Πλημμελής κατασκευή. 

Εάν η κατασκευή των υπό προμήθεια ειδών, καθώς και η τοποθέτησή τους στο χώρο που θα υποδείξει η 

αναθέτουσα αρχή, δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζει ελαττώματα, ή κακοτεχνίες, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει αυτές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 13ο: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του Αναδόχου. 

Αν ο ανάδοχος με υπαιτιότητά του δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις 

γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, 

επιβάλλονται σε βάρος του ποινικές ρήτρες με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην 
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περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 

ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία τριών (3) ημερών για τη συμμόρφωσή του. 

Παράλληλα επιβάλλεται ποινική ρήτρα 30,00 Ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης και έως πέντε (5) συνολικά 

ημερολογιακές ημέρες.  

Αν η προθεσμία που τεθεί στον ανάδοχο με την ειδική όχληση παρέλθει, χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα έκπτωτος και του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό της σύμβασης. Σε περίπτωση πλημμελούς 

εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα της περικοπής του αναλογούντος 

τιμήματος για των πλημμελών εργασιών και εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του. 

Άρθρο 14ο :  Τρόπος  πληρωμής 

Ο  προϋπολογισμός του συνόλου της  μελέτης ανέρχεται στο ποσό των  22.456,40 €  με Φ.Π.Α. 24 % και θα 
βαρύνει το  Κ.Α. 70.04.7135.005 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την τήρηση 
προϋποθέσεων λήψης και διατήρησης βράβευσης Γαλάζιας Σημαίας Δ.Ε. Παρελίων»  του Δημοτικού 
Προϋπολογισμού για το έτος 2020. 
 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται από το Ταμείο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με 

την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, αφού προηγουμένως προσκομισθούν από το προμηθευτή 

τα απαραίτητα τιμολόγια που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δελτία αποστολής  & όλα τα απαραίτητα 

νόμιμα δικαιολογητικά. 

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν 

κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας, πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Δήμο. 

Άρθρο 15ο :  Εφαρμοστέο  Δίκαιο 

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. 

 

 

Κέρκυρα     16/06/2020 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
 ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 

Σ.ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ 
ΠΕΑ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ   ΜΗΧ/ΚΟΣ 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

κ.α.α. 

 

Ι.ΘΥΜΗΣ 
ΠΕΑ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ   ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                          
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                       
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ                
Τμήμα Περιβάλλοντος Φυσικών Πόρων,  
Ενέργειας & Βιομηχανίας                                                        
Ταχ. Δ/νση :  Σαμάρα 13 ,  
49132, Κέρκυρα                               
Πληρ. κα. Σπυριδούλα Αρβανιτάκη  
Τηλέφωνο :    26613 62238                                             

e-mail: fisikonporon@corfu.gov.gr 

ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(συμπληρώνεται από τον υποψήφιο) 

Για την απ’ ευθείας ανάθεση προς επιλογή αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ», προσφέρω τις παρακάτω τιμές όπως 
παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΤΙΜΗ 

ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 

Φ.Π.Α 

24% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ   Φ.Π.Α 

24% 

ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ  

1 Αποδυτήρια ακτών ΤΕΜ. 6     

2 
Ειδικοί διάδρομοι πρόσβασης ΑΜΕΑ 

(πλάτος 1,50μ) 
μ/μ 15     

3 Ξυλοδιάδρομοι διαστάσεων 2,00 Χ 1,30 μ  ΤΕΜ. 30     

4 Ποδηλατοστάτης ΤΕΜ. 2     

5 Ντουζιέρες παραλίας ΤΕΜ. 6     

6 Χημικές τουαλέτες - συμβατικές ΤΕΜ. 2     

7 Χημικές τουαλέτες - ΑΜΕΑ ΤΕΜ. 1     

8 Σημαδούρες ορίων κολύμβησης ΤΕΜ. 30     

9 

Σετ Κάδοι Απορριμμάτων (4χ50 λίτρα) για  

τέσσερα είδη (χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, 

μικτά) 

ΤΕΜ. 5     

10 Πίνακας ανακοινώσεων ΤΕΜ. 2     

11 Ιστός Γαλάζιας Σημαίας ΤΕΜ. 3     

12 Δημόσιος εξοπλισμός διάσωσης ΤΕΜ. 2     

13 Τσάντα πρώτων βοηθειών ΤΕΜ. 2     

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ (Με ψηφιακή εκτύπωση σε αντανακλαστική μεμβράνη τύπου Ι με επιπλέον πλαστικοποίηση 

διάστασης 1x1μ., σε λαμαρίνα αλουμινίου πάχους 2.00 mm) 

14 Κάδοι Ανακύκλωσης (Διαστάσεις:42x42εκ).  ΤΕΜ. 2     

15 
Ναυαγοσωστικά Εφόδια (Διαστάσεις: 

42x42εκ). 
ΤΕΜ. 2     

16 

Πρώτες Βοήθειες (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) και στην 

ιδιά πινακίδα με μπλε φόντο FIRST AID 

(Διαστάσεις: 50x62εκ.). 

ΤΕΜ. 2     

17 
Πρόσβαση ΑΜΕΑ Ελληνικά και Αγγλικά 
(Διαστάσεις: 42x42εκ). 

ΤΕΜ. 1     

18 
Αρχή βραβευμένης ακτής Ελληνικά και 

Αγγλικά (Διαστάσεις: 42x42εκ.). 
ΤΕΜ. 2     

19 
Τέλος βραβευμένης ακτής Ελληνικά και 

Αγγλικά (Διαστάσεις: 42x42εκ.). 
ΤΕΜ. 2     

20 
Σημείο δειγματοληψίας Ελληνικά και 

Αγγλικά (Διαστάσεις:42x42εκ.). 
ΤΕΜ. 2     

21 Πρόσβαση ΑΜΕΑ ΤΕΜ. 1     

22 W.C. ΚΑΙ W.C. AMEA ΤΕΜ. 1     

23 W.C. ΤΕΜ. 1     

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ 

CPV: 92332000-7 

Δ.Ε.ΠΑΡΕΛΙΩΝ 
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24 
Ντουζιέρες / Showers  
(Διαστάσεις:60x40εκ.). 

ΤΕΜ. 6     

25 
Οριζόντια σήμανση θέσεων στάθμευσης 

Α.Μ.Ε.Α. 
ΤΕΜ. 1     

 
Parking ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
(Διαστάσεις:40x60εκ). 

ΤΕΜ. 2     

  ΣΥΝΟΛΟ    

Το  συνολικό ποσό της προσφοράς μου συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. είναι: 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (αναγράφετε συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ολογράφως) 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση της μελέτης του Τμήματος Περιβάλλοντος Φυσικών Πόρων, 

Ενέργειας & Βιομηχανίας και της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είμαι σύμφωνος με όσα 

προβλέπονται σε αυτές και καταθέτω την παρούσα προσφορά εσωκλείοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

 

 

ΗΜ/ΝΙΑ ...../....../2020 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

(ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 

 


