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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ    Κέξθπξα, 11 Μαΐνπ 2020 

ΝΟΜΟ  ΚΔΡΚΤΡΑ                                                                                                                                                       

ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΔΡΚΤΡΑ  
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ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ,                                

ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

& ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ                                                         
Σαρ. Γ/λζε : Πιαηεία Μηραήι Θενηφθε                              

 

                                    
49100 Κέξθπξα                                    

Σειέθσλν : 26610 32779 

Πιεξ. Κσλ/λνο αΐλεο - Γαλάε Γθεξέθνπ                         

Ζιεθηξ.ηαρ: culture@corfu.gov.gr              

                                                                                             

              ΜΕΛΕΣΗ  2/2020                   

Ππομήθεια δώπων & αναμνηζηικών για απονομή ζε ανηιπποζωπείερ και 

θςζικά ππόζωπα - θιλοξενοςμένων, ζςμμεηεσόνηων ζηιρ πολιηιζηικέρ, 

εθιμοηςπικέρ και λοιπέρ εκδηλώζειρ δημοζίων ζσέζεων ηος Δήμος Κενηπικήρ 

Κέπκςπαρ και Διαπονηίων Νήζων, έηοςρ 2020 

 
CPV 18530000-3 (Δώπα και βπαβεία) 

Ο Γήκνο καο, ζην πιαίζην πξαγκαηνπνίεζεο ησλ θαζηεξσκέλσλ ηνπηθψλ ενξηψλ θαη ησλ 

πνιηηηζηηθψλ, αζιεηηθψλ & ινηπψλ εθδειψζεσλ, δεκνζίσλ ζρέζεσλ πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ 10-

124/27-4-2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ,  πξνηίζεηαη λα πξνζθαιέζεη  αμησκαηνχρνπο, 

φπσο  ηνλ  Πξφεδξν ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηνλ Πξσζππνπξγφ ηνλ πξφεδξν ηεο Βνπιήο ησλ 

Διιήλσλ , Αξρεγνχο θνκκάησλ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, ζξεζθεπηηθνχο, πνιηηεηαθνχο & 

ζηξαηησηηθνχο παξάγνληεο, Γεκάξρνπο, Δθπξφζσπνπο ησλ αδειθνπνηεκέλσλ κε ην Γήκν καο  

πφιεσλ πνπ είλαη ζηε δηαδηθαζία Αδειθνπνίεζεο, δεκνζηνγξάθνπο, επίηηκνπο δεκφηεο, εηζεγεηέο 

θ.α. 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα δψξσλ & αλακλεζηηθψλ γηα απνλνκή ζε 

αληηπξνζσπείεο θαη θπζηθά πξφζσπα ζπκκεηερφλησλ ζηηο αλσηέξσ εθδειψζεηο. Σα αλαθεξφκελα 

δψξα αθνξνχλ εθδειψζεηο πoπ δηνξγαλψλεη ην Σκήκαηα Πνιηηηζκνχ θαη ην Απηνηειέο Γξαθείν 

Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ. Δθφζνλ δελ απνλεκεζνχλ ζηα πξνθαζνξηζκέλα πξφζσπα 

γηα εχινγε αηηία, δχλαηαη λα απνλεκεζνχλ ζε πξνζθεθιεκέλνπο άιισλ εθδειψζεσλ ηνπ Γήκνπ 

ζχκθσλα κε ηηο πξνθχπηνπζεο αλάγθεο θαηφπηλ εληνιήο ηεο αξκφδηνπ Αληηδεκάξρνπ Πνιηηηζκνχ, 

απνθιεηφκελεο, ζε θάζε πεξίπησζε, ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνκήζεηαο.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε  πξνκήζεηα, ζα γίλεη κε θξηηήξην, ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζε ηηκήο. 

 

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 
1. Σερληθή πεξηγξαθή 

2. Δλδεηθηηθφ ηηκνιφγην 

3. πγγξαθή ππνρξεψζεσλ  

4. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά
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ΣΕΥΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

Αληηθείκελν 1: Δίδε αξγπξνρξπζνρνΐαο 

α/α Πεξηγξαθή Πνζφηε

ηα (ηκρ) 

  1 Δπάξγπξνο κεηαιιηθφο ραξηνθφπηεο κε θξπζηάιιηλε δηάθαλε ιαβή ζπλνιηθψλ 

δηαζηάζεσλ 21Υ3 εθαηνζηψλ.  Ζ ιαβή  θέξεη εληφο ηεο ράξαμε κε ην έκβιεκα ηνπ 

Γήκνπ, ηελ Απήδαιν Ναπλ,  κε ηελ επηγξαθή: Γήκνο Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη 

Γηαπνληίσλ Νήζσλ – Municipality of Centeral Corfu and Diapontian Islans, έηνηκν ζε 

ζπζθεπαζία δψξνπ. 

 

50 

 

 

2 

Γίπιεπξν αλακλεζηηθφ ζε ηεηξάγσλν πιαίζην απφ πιέμηγθιαο ζε δηαζηάζεηο 13 Υ 13 Υ 

2 εθαηνζηά. ην θέληξν ηνπ θέξεη πξνεμέρνλ δηκεηαιιηθφ θπθιηθφ δίζθν, 7,5 

εθαηνζηψλ δηακέηξνπ, ζην θέληξν ηνπ νπνίνπ,  θέξεη αλάγιπθα ην έκβιεκα ηνπ Γήκνπ 

Κεξθπξαίσλ, ηελ  Απήδαιν Ναπλ, θαη πεξηκεηξηθά απηήο αλαγξάθεηαη Γήκνο 

Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ – Municipality of Centeral Corfu and 

Diapontian Islans ,  έηνηκν ζε ζπζθεπαζία δψξνπ. 

 

 

50 

 

3 

Γηαθνζκεηηθφ ζθεχνο , ηεηξάγσλν δηκεηαιιηθφ θχιιν απφ αζήκη θαη άιιν κέηαιιν 

εληφο, κε αλάγιπθε απνηχπσζε ην ινγφηππν ηνπ Γήκνπ Γήκνο Κεληξηθήο Κέξθπξαο 

θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ, πιαίζην απφ πιεμηγθιάο, δηάκεηξνο 22 Υ 22 X 2 εθ., έηνηκν ζε 

ζπζθεπαζία δψξνπ. 

 

10 

 

 

4 

Σεηξάγσλν πξεο παπηέ απφ πιέμηγθιαο, δηαζηάζεσλ 10Υ10Υ2 εθαηνζηψλ ζην 

θέληξν ηνπ νπνίνπ,  θέξεη  επηθνιιεκέλα ζε κέηαιιν αιδαληφξ, ην έκβιεκα ηνπ Γήκνπ 

Κεξθπξαίσλ , ηελ  Απήδαιν Ναπλ, θαη πεξηκεηξηθά απηήο αλαγξάθεηαη Γήκνο 

Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ – Municipality of Centeral Corfu and 

Diapontian Islans ,  έηνηκν ζε ζπζθεπαζία δψξνπ. 

 

 

50 

 

 

5 

Κξπζηάιιηλν δηάθαλν πξεο-παπηέ θπθιηθφ κε ζνιφ, ζπλνιηθψλ δηαζηάζεσλ 8Υ4 

εθαηνζηψλ. ηε βάζε  ηνπ θέξεη ράξαμε κε ην έκβιεκα ηνπ Γήκνπ Κεξθπξαίσλ , ηελ  

Απήδαιν Ναπλ, θαη πεξηκεηξηθά απηήο αλαγξάθεηαη  Γήκνο Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη 

Γηαπνληίσλ Νήζσλ – Municipality of Centeral Corfu and Diapontian Islans  έηνηκν ζε 

ζπζθεπαζία δψξνπ. 

 

 

70 
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Μεηάιιην Κεξθπξατθήο Αμηνζχλεο, Υξπζφ (Κ14) 585 βαζκψλ, θπθιηθφ, δηακέηξνπ 

0,4 ηνπ κέηξνπ. Αλαγιπθηθά, ζηε κηα φςε ηνπ, απεηθνλίδεηαη ε θεθαιή ηνπ "Αιθίλννπ 

πεξίζθεπηνπ" θαη θάησζη ε αλαγξαθή "Ο ησλ Φαηάθσλ Αιθίλννο" θαη θπθιηθά ε 

επηγξαθή "Κνξθπξαίσλ Γήκνο" ηελ άιιε φςε, ε εηθφλα ηνπ Πνιηνχρνπ, πνπ ζθέπεη 

κε ηελ αθηηλνβνιία ηνπ ηελ εηθνληδφκελε Κέξθπξα, φξζηα ζηελ απήδαιν, κε ηνλ 

δαπιφ ζην ρέξη, θαη θπθιηθά ε επηγξαθή "ππξίδσλ ν Άγηνο" ζχκθσλα κε ηελ 17-

200/1986 απφθαζε Γήκνπ Κεξθπξαίσλ. 

 

 

 

1 
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Μεηάιιην Κεξθπξατθήο Αμηνζχλεο, Αξγπξφ (Κ14) 925 βαζκψλ, θπθιηθφ, δηακέηξνπ 

0,4 ηνπ κέηξνπ. Αλαγιπθηθά, ζηε κηα φςε ηνπ, απεηθνλίδεηαη ε θεθαιή ηνπ "Αιθίλννπ 

πεξίζθεπηνπ" θαη θάησζη ε αλαγξαθή "Ο ησλ Φαηάθσλ Αιθίλννο" θαη θπθιηθά ε 

επηγξαθή "Κνξθπξαίσλ Γήκνο" ηελ άιιε φςε, ε εηθφλα ηνπ Πνιηνχρνπ, πνπ ζθέπεη 

κε ηελ αθηηλνβνιία ηνπ ηελ εηθνληδφκελε Κέξθπξα, φξζηα ζηελ απήδαιν, κε ηνλ 

δαπιφ ζην ρέξη, θαη θπθιηθά ε επηγξαθή "ππξίδσλ ν Άγηνο" ζχκθσλα κε ηελ 17-

200/1986 απφθαζε Γήκνπ Κεξθπξαίσλ. 

 

 

 

2 

 
Αληηθείκελν 2: Βηβιίν 228 ζει. 

α/α Πεξηγξαθή: Πνζφηε

ηα (ηκρ) 

 

1 

Βηβιίν κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΟΗ ΜΠΑΝΣΔ ΣΖ ΚΔΡΚΤΡΑ” έθδνζεο Ο.Κ.Δ. 

Έθδνζε: δίγισζζε/ειιεληθά & αγγιηθά. Γηαζηάζεηο: 22 Υ 22. Δθηχπσζε: 

ηεηξαρξσκία. ειίδεο: 228. Δμψθπιιν: καιαθφ κε απηηά, θαη βεξλίθη UV. 
 

 

200 

 
Αληηθείκελν 3: Βηβιίν 424 ζει. 

α/α Πεξηγξαθή: Πνζφηε

ηα (ηκρ) 

 

1 

Βηβιίν κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν "ΣΡΑΓΟΤΓΗΑ ΣΖ ΚΔΡΚΤΡΑ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ 

ΛΑΪΚΑ ΓΡΩΜΔΝΑ ΚΑΗ ΣΖ ΠΑΡΑΓΟΔΗ ΣΖ". Έθδνζε: Διιεληθή. 

Γηαζηάζεηο: 23 Υ 16. Δθηχπσζε: ηεηξαρξσκία. ειίδεο: 424. Δμψθπιιν: καιαθφ κε 

απηηά, ηεηξαρξσκία. 

 

 

50 

 

Αληηθείκελν 4: Γηαθνζκεηηθφ θχπειιν 

α/α Πεξηγξαθή Πνζφηε

ηα (ηκρ) 

1 Γηαθνζκεηηθφ θχπειιν (θνχπα) κε ρεηξνιαβή, απφ ιεπθή πνξζειάλε, δηαζηάζεσλ : 

Ύςνο 10cm, δηάκεηξνο 8 cm, κε δηάθνξα ζέκαηα Κεξθπξατθνχ πνιηηηζκνχ αλεμίηειεο 

εθηχπσζεο (Αξρηηεθηνληθή παιηάο πφιεο, Φηιαξκνληθέο, Πάζρα), ζπζθεπαζκέλν ζε 

ράξηηλε θνπηί θαη  πάληλε ηζάληα βακβαθεξή (eco friendly), δηαζη: 40 Υ 35, βάξνπο 140 

gr, κε  απνηχπσζε φκνηνπ ζέκαηνο (κεηαμνηππία) 

 

150 

 

Αληηθείκελν 5: Σζάληα ζπζθεπαζίαο δψξσλ 

α/α Πεξηγξαθή Πνζφηεηα 

 

1 Σζάληα ζπζθεπαζίαο δψξσλ, ράξηηλεο πιαζηηθνπνηεκέλε, δηαζη. 24 Υ 10 Υ 40 ή 27 Υ 10 

Υ 39 ή 26 Υ 10 Υ 40 cm  

600 

 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΟΤ 

ΣΜΖΜΑΣΟ 

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ Γ/ΝΖ 

  

 

 

ΚΩΝ/ΝΟ ΑΗΝΖ 

ΣΔ/Β/ΜΟΤΗΚΩΝ 

ΦΩΣΗΟ ΚΟΤΡΣΖ 

ΓΔ/Α/ΓΗΟΗΚ/ΚΟΤ-ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ 

ΜΑΡΗΑ ΑΓΗΑΓΗΝΟΤ 

ΠΔ/Α/ΓΗΟΗΚ/ΚΟΤ - ΟΗΚ/ΚΟΤ  
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49100 Κέξθπξα                                    
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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

 
Αληηθείκελν 1: Δίδε αξγπξνρξπζνρνΐαο 

α/

α 

Πεξηγξαθή Πνζφηεηα 

 

Σηκή 

κνλάδαο 

Σειηθή 

ηηκή 

1 Δπάξγπξνο κεηαιιηθφο ραξηνθφπηεο κε θξπζηάιιηλε δηάθαλε 

ιαβή ζπλνιηθψλ δηαζηάζεσλ 21Υ3 εθαηνζηψλ.  Ζ ιαβή  θέξεη 

εληφο ηεο ράξαμε κε ην έκβιεκα ηνπ Γήκνπ, ηελ Απήδαιν Ναπλ,  

κε ηελ επηγξαθή: Γήκνο Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ 

Νήζσλ – Municipality of Centeral Corfu and Diapontian Islans, 

έηνηκν ζε ζπζθεπαζία δψξνπ. 

 

50 

 

55,00 

 

2.750,00 

2 Γίπιεπξν αλακλεζηηθφ ζε ηεηξάγσλν πιαίζην απφ πιέμηγθιαο ζε 

δηαζηάζεηο 13 Υ 13 Υ 2 εθαηνζηά. ην θέληξν ηνπ θέξεη 

πξνεμέρνλ δηκεηαιιηθφ θπθιηθφ δίζθν, 7,5 εθαηνζηψλ δηακέηξνπ, 

ζην θέληξν ηνπ νπνίνπ,  θέξεη αλάγιπθα ην έκβιεκα ηνπ Γήκνπ 

Κεξθπξαίσλ, ηελ  Απήδαιν Ναπλ, θαη 

πεξηκεηξηθά απηήο αλαγξάθεηαη Γήκνο Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη 

Γηαπνληίσλ Νήζσλ – Municipality of Centeral Corfu and 

Diapontian Islans ,  έηνηκν ζε ζπζθεπαζία δψξνπ. 

 

 

50 

 

 

50,00 

 

 

2.500,00 

 

3 

Γηαθνζκεηηθφ ζθεχνο , ηεηξάγσλν δηκεηαιιηθφ θχιιν απφ αζήκη 

θαη άιιν κέηαιιν εληφο, κε αλάγιπθε απνηχπσζε ην ινγφηππν 

ηνπ Γήκνπ Γήκνο Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ, 

πιαίζην απφ πιεμηγθιάο, δηάκεηξνο 22 Υ 22 X 2 εθ., έηνηκν ζε 

ζπζθεπαζία δψξνπ. 

 

10 

 

150,00 

 

1.500,00 

4 Σεηξάγσλν πξεο παπηέ απφ πιέμηγθιαο, δηαζηάζεσλ 10Υ10Υ2 

εθαηνζηψλ ζην θέληξν ηνπ νπνίνπ,  θέξεη  επηθνιιεκέλα ζε 

κέηαιιν αιδαληφξ, ην έκβιεκα ηνπ Γήκνπ Κεξθπξαίσλ , ηελ  

Απήδαιν Ναπλ, θαη πεξηκεηξηθά απηήο αλαγξάθεηαη Γήκνο 

Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ – Municipality of 

Centeral Corfu and Diapontian Islans ,  έηνηκν ζε ζπζθεπαζία 

δψξνπ. 

 

 

50 

 

 

28,00 

 

 

1.400,00 

5 Κξπζηάιιηλν δηάθαλν πξεο-παπηέ θπθιηθφ κε ζνιφ, ζπλνιηθψλ 

δηαζηάζεσλ 8Υ4 εθαηνζηψλ. ηε βάζε  ηνπ θέξεη ράξαμε κε ην 

έκβιεκα ηνπ Γήκνπ Κεξθπξαίσλ, ηελ  Απήδαιν Ναπλ, θαη 

πεξηκεηξηθά απηήο αλαγξάθεηαη  Γήκνο Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη 

Γηαπνληίσλ Νήζσλ – Municipality of Centeral Corfu and 

Diapontian Islans  έηνηκν ζε ζπζθεπαζία δψξνπ. 

 

 

70 

 

 

25,00 

 

 

1.750,00 
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Μεηάιιην Κεξθπξατθήο Αμηνζχλεο, Υξπζφ (Κ14) 585 βαζκψλ, 

θπθιηθφ, δηακέηξνπ 0,4 ηνπ κέηξνπ. Αλαγιπθηθά, ζηε κηα φςε 

ηνπ, απεηθνλίδεηαη ε θεθαιή ηνπ "Αιθίλννπ πεξίζθεπηνπ" θαη 

θάησζη ε αλαγξαθή "Ο ησλ Φαηάθσλ Αιθίλννο" θαη θπθιηθά ε 

επηγξαθή "Κνξθπξαίσλ Γήκνο" ηελ άιιε φςε, ε εηθφλα ηνπ 

Πνιηνχρνπ, πνπ ζθέπεη κε ηελ αθηηλνβνιία ηνπ ηελ 

εηθνληδφκελε Κέξθπξα, φξζηα ζηελ απήδαιν, κε ηνλ δαπιφ ζην 

ρέξη, θαη θπθιηθά ε επηγξαθή "ππξίδσλ ν Άγηνο" ζχκθσλα κε 

ηελ 17-200/1986 απφθαζε Γήκνπ Κεξθπξαίσλ. 

 

 

 

1 

 

 

 

2.000,00 

 

 

 

2.000,00 
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Μεηάιιην Κεξθπξατθήο Αμηνζχλεο, Αξγπξφ (Κ14) 925 βαζκψλ, 

θπθιηθφ, δηακέηξνπ 0,4 ηνπ κέηξνπ. Αλαγιπθηθά, ζηε κηα φςε 

ηνπ, απεηθνλίδεηαη ε θεθαιή ηνπ "Αιθίλννπ πεξίζθεπηνπ" θαη 

θάησζη ε αλαγξαθή "Ο ησλ Φαηάθσλ Αιθίλννο" θαη θπθιηθά ε 

επηγξαθή "Κνξθπξαίσλ Γήκνο" ηελ άιιε φςε, ε εηθφλα ηνπ 

Πνιηνχρνπ, πνπ ζθέπεη κε ηελ αθηηλνβνιία ηνπ ηελ 

εηθνληδφκελε Κέξθπξα, φξζηα ζηελ απήδαιν, κε ηνλ δαπιφ ζην 

ρέξη, θαη θπθιηθά ε επηγξαθή "ππξίδσλ ν Άγηνο" ζχκθσλα κε 

ηελ 17-200/1986 απφθαζε Γήκνπ Κεξθπξαίσλ. 

 

 

 

2 

 

 

 

350,00 

 

 

 

700,00 

ΤΝΟΛΟ 12.600,00 

ΦΠΑ 24% 3.024,00 

ΣΕΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 15.624,00 

 

 
Αληηθείκελν 2: Βηβιίν 228 ζει. 

α/

α 

Πεξηγξαθή Πνζφηεηα 

 

Σηκή 

κνλάδαο 

Σειηθή 

ηηκή 

1 Βηβιίν κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΟΗ ΜΠΑΝΣΔ ΣΖ 

ΚΔΡΚΤΡΑ” ηνπ Ο.Κ.Δ. Έθδνζε: δίγισζζε/ειιεληθά & 

αγγιηθά. Γηαζηάζεηο: 22 Υ 22. Δθηχπσζε: ηεηξαρξσκία. 

ειίδεο: 228. Δμψθπιιν: καιαθφ κε απηηά, θαη βεξλίθη UV. 

 

200 

 

17,00 

 

3.400,00 

ΤΝΟΛΟ 3.400,00 

ΦΠΑ 6% 204,00 

ΣΕΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 3.604,00 

 
 
Αληηθείκελν 3: Βηβιίν 424 ζει. 

α/

α 

Πεξηγξαθή Πνζφηεηα 

 

Σηκή 

κνλάδαο 

Σειηθή 

ηηκή 

1 Βηβιίν κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν "ΣΡΑΓΟΤΓΗΑ ΣΖ 

ΚΔΡΚΤΡΑ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΛΑΪΚΑ ΓΡΩΜΔΝΑ ΚΑΗ ΣΖ 

ΠΑΡΑΓΟΔΗ ΣΖ". Έθδνζε: Διιεληθή. Γηαζηάζεηο: 23 Υ 

16. Δθηχπσζε: ηεηξαρξσκία. ειίδεο: 424. Δμψθπιιν: καιαθφ 

κε απηηά, ηεηξαρξσκία. 
 

 

50 

 

26,50 

 

1.325,00 

ΤΝΟΛΟ 1.325,00 

ΦΠΑ 6% 79,50 

ΣΕΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 1.404,50 
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Αληηθείκελν 4: Γηαθνζκεηηθφ θχπειιν 

α/α Πεξηγξαθή Πνζφηεηα 

 

Σηκή 

κνλάδαο 

Σειηθή 

ηηκή 

1 Γηαθνζκεηηθφ θχπειιν (θνχπα) κε ρεηξνιαβή, απφ ιεπθή 

πνξζειάλε, δηαζηάζεσλ : Ύςνο 10cm, δηάκεηξνο 8 cm, κε 

δηάθνξα ζέκαηα Κεξθπξατθνχ πνιηηηζκνχ αλεμίηειεο 

εθηχπσζεο (Αξρηηεθηνληθή παιηάο πφιεο, Φηιαξκνληθέο, 

Πάζρα), ζπζθεπαζκέλν ζε ράξηηλν θνπηί θαη  πάληλε ηζάληα 

βακβαθεξή (eco friendly), δηαζη: 40 Υ 35, βάξνπο 140 gr, κε  

απνηχπσζε φκνηνπ ζέκαηνο (κεηαμνηππία) 

 

250 

 

7,50 

 

1.875,00 

ΤΝΟΛΟ   1.875,00 

ΦΠΑ 24% 450,00 

ΣΕΛΙΚΗ ΣΙΜΗ      2.325,00 

 
Αληηθείκελν 5: Σζάληα ζπζθεπαζίαο δψξσλ 

α/α Πεξηγξαθή Πνζφηεηα 

 

Σηκή 

κνλάδαο 

Σειηθή 

ηηκή 

1 Σζάληα ζπζθεπαζίαο δψξσλ, ράξηηλεο πιαζηηθνπνηεκέλε, δηαζη. 

24 Υ 10 Υ 40 ή 27 Υ 10 Υ 39 ή 26 Υ 10 Υ 40 cm  

600 1,00 600,00 

ΤΝΟΛΟ 600,00 

ΦΠΑ 24% 744,00 

ΣΕΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 744,00 

 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΣΗΜΖ ΠΡΟ 

ΦΠΑ 24% 

ΦΠΑ 24% 

& 6% 

ΣΔΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 1: Δίδε αξγπξνρξπζνρνΐαο 12.600,00 3.024,00 15.624,00 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 2:  Βηβιίν 288 ζει. 3.400,00 204,00 3.604,00 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 3:  Βηβιίν 424 ζει. 1.325,00 79,50 1.404,50 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 4:  Γηαθνζκεηηθφ θχπειιν  1.875,00 450,00 2.325,00 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 5: Σζάληεο ζπζθεπαζίαο δψξσλ 600,00 144,00 744,00 

ΤΝΟΛΟ 19.800,00 3.901,50 23.701,50 

 
Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ K.A.E. 00.6433.004 κε ηίηιν «Αλακλεζηηθά δψξα θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη 

αληηπξνζσπεηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ" ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020 ηνπ Γήκνπ  Κεληξηθήο 

Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ. 
 

Ο ΤΝΣΑΞΑ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΟΤ 

ΣΜΖΜΑΣΟ 

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ Γ/ΝΖ 

  

 

 

ΚΩΝ/ΝΟ ΑΗΝΖ 

ΣΔ/Β/ΜΟΤΗΚΩΝ 
ΦΩΣΗΟ ΚΟΤΡΣΖ 

ΓΔ/Α/ΓΗΟΗΚ/ΚΟΤ-ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ 
ΜΑΡΗΑ ΑΓΗΑΓΗΝΟΤ 

ΠΔ/Α/ΓΗΟΗΚ/ΚΟΤ - ΟΗΚ/ΚΟΤ  



 

 

                                                                                
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ     

ΝΟΜΟ  ΚΔΡΚΤΡΑ                                                                                                                                                           

ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΔΡΚΤΡΑ  

&  ΓΗΑΠΟΝΣΗΩΝ ΝΖΩΝ                                                                                                         

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ,                                

ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ  

ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

& ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ                                                           

Σαρ. Γ/λζε : Πιαηεία Μηραήι Θενηφθε                              
 

                                
49100 Κέξθπξα                                    

Σειέθσλν : 26610 32779                         

Πιεξ. Κσλ/λνο αΐλεο - Γαλάε Γθεξέθνπ                         

Ηλεκηπ.ηασ: culture@corfu.gov.gr  
  

 ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ  

 
Άπθπο 1: Ανηικείμενο ύμβαζηρ 
 

 Σν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα δψξσλ & αλακλεζηηθψλ γηα απνλνκή ζε 

αληηπξνζσπείεο θαη θπζηθά πξφζσπα - θηινμελνπκέλσλ, ζπκκεηερφλησλ ζηηο πνιηηηζηηθέο, 

εζηκνηππηθέο θαη ινηπέο εθδειψζεηο δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη 

Γηαπνληίσλ Νήζσλ, έηνπο 2020, ζχκθσλα κε ηελ  10-124/27-4-2020 απφθαζε ηνπ Γ.., θαζψο θαη 

ηπρφλ έθηαθηεο ινηπέο εθδειψζεηο. 

 

Άπθπο 2 : Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

1. Ν.4605/2019 (Φ.Δ.Κ. 52/η.Α΄/01-04-2019)«Ελαξκόληζε ηεο Ειιεληθήο Ννκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία (ΕΕ) 

2016/943 ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8
εο

 Ινπλίνπ 2016 ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ δελ έρνπλ απνθαιπθζεί (εκπνξηθό 

απόξξεην) από ηελ παξάλνκε απόθηεζε, ρξήζε θαη απνθάιπςή ηνπο (EEL 157 ηεο 15.6.2016) –Μέηξα γηα 

ηελ επηηάρπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

2. Ν.3463/ΦΔΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

3. Ν.3852/ΦΔΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο –  

Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» 

4. N.3861/ΦΔΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα   

Δηαύγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

5. Ζ 1450/550/10-2-1982 Τπνπξγηθή Απφθαζε 

6. Ν.4071/12 (ΦΔΚ 85/11.04.2012 ηεχρνο Α’): Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ 

απνθεληξσκέλε δηνίθεζε - Ελζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΕΚ. 

7. Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204 Α/15-9-2011) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Δεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ»  

8. Ν.4152/13, ΦΔΚ-107 Α/9-5-13  Άξζξν 1 παξ. Ε – ΗΥΤ ΑΠΟ 16-3-2013 «Πξνζαξκνγή ηεο Ειιεληθήο 

Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ  

πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» 

9. Άξζξνπ  4 ηεο Πξάμεο Ννκνζ. Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 240/12.12.2012 ηεχρνο Α’) «Ρύζκηζε δεηεκάησλ 

θαηεπείγνληνο ραξαθηήξα ηνπ ππνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ- Πξνκήζεηεο ΟΣΑ α' θαη β' βαζκνύ».   



 

 

10. Ν.4257/14 (ΦΔΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγνπζεο ξπζκίζεηο αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ»,   άξζξα  

63 & 66 

11.  Ν.4250/2014 (ΦΔΚ 74 /A’/26-3-2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο-Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ 

Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Δεκνζίνπ Σνκέα- Σξνπνπνίεζε Δηαηάμεσλ ηνπ π. δ. 318/1992 (Α’ 161) θαη  

ινηπέο ξπζκίζεηο» 

12. N.4254/2014 (ΦΔΚ 85 Α/07-04-2014) ππνπαξάγξαθνο Σ.20 «Δθαξκνγή ΔΖΓΖ» 

13.  Ν.4412/16  (ΦΔΚ 147/08-08-2016 ηεχρνο Α)  Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ   

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ). 

14.  Ν.4555/2018 (ΦΔΚ 133/19-7-2018) «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η » 

 

Άπθπο 3: ειπά ιζσύορ ηεςσών 

Σα ηεχρε ηεο κειέηεο αιιεινζπκπιεξψλνληαη. ε πεξίπησζε δε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ 

πεξηερνκέλσλ εηο απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο ησλ ηεπρψλ θαζνξίδεηαη σο θάησζη:  

 

α.  πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ   

β.  Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο 

γ.  Έθζεζε-Σερληθή Πεξηγξαθή 

δ.  Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 

Άπθπο 4: Πποϋπολογιζμόρ 

Ζ πξνκήζεηα δψξσλ & αλακλεζηηθψλ έρεη πξνυπνινγηζκφ 23.701,50  ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

6%  & 24%  θαη έρεη αξηζκφ αλαθνξάο 18530000-3 (Γψξα θαη βξαβεία) 

Ζ δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ K.A.E. 00.6433.004 κε ηίηιν «Αλακλεζηηθά δψξα θπζηθψλ πξνζψπσλ 

θαη αληηπξνζσπεηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ"  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020 ηνπ Γήκνπ  

Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ                      

 

Άπθπο 5: Σπόπορ εκηέλεζηρ Ππομήθειαρ 

H εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο  απηήο,  ζα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, κε θξηηήξην 

αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζε ηηκήο , γηα ηηο πξνζθνξέο 

πνπ πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο.  

 

Άπθπο 6: Δικαίωμα ζςμμεηοσήρ 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 

ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ 



 

 

απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. 

3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

4. Οι πποζθοπέρ μποπούν να αθοπούν ηο ζύνολο ηων αναθεπόμενων ανηικειμένων ή μέπορ 

αςηών ή μεμονωμένα ανηικείμενα. 

 

Άπθπο 7: ύνηαξη και ςποβολή πποζθοπών 

Οη πξνζθνξέο ζα είλαη ελππφγξαθεο απφ ηνπο «δηαγσληδφκελνπο θαη ππνβάιινληαη   κέζα ζε εληαίν 

θάθειν ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ νπνίνπ ζα αλαγξάθνληαη  επθξηλψο: 

 

ΠΡΟ ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ & ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 
( Πξσηφθνιιν Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ) 

 
Δ/ΝΗ: Λ. Αιεμάλδξαο 6

Α 
, Σ.Κ 49100 Κέξθπξα 

 
ΠΡΟΦΟΡΑ: γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: 

 

« Ππομήθεια δώπων & αναμνηζηικών για απονομή ζε ανηιπποζωπείερ και 

θςζικά ππόζωπα - θιλοξενοςμένων, ζςμμεηεσόνηων ζηιρ πολιηιζηικέρ, 

εθιμοηςπικέρ και λοιπέρ εκδηλώζειρ δημοζίων ζσέζεων ηος Δήμος Κενηπικήρ 

Κέπκςπαρ και Διαπονηίων Νήζων, έηοςρ 2020» 

 
Πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο : 23.701,50  (κε Φ.Π.Α.) 

 
(εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ               /    /2020). 

 
«Να κελ αλνηρηεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία». 

 
Να αλαγξάθνληαη ζηνλ θάθειν ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.(ππνςήθηνο αλάδνρνο) 
 

Ο εληαίνο θάθεινο πξέπεη λα πεξηέρεη εηο  ΓΗΠΛΟΤΝ: 

 

 Πιζηοποιηηικό ηος οικείος επαγγελμαηικού ή εμποπικού μηηπώος, πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο – 

κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε απηφ 

θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ, ρξφλνπ έθδνζεο έσο 30 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ. 

 

 Τπεύθςνη Δήλωζη Ν.1599/1986, φηη ν ζπκκεηέρσλ/νηθνλνκηθφο θνξέαο: Έιαβε γλψζε ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο, ζχκθσλα 

κε ηα επηζπλαπηφκελα έγγξαθα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Κέξθπξαο θαη ηα απνδέρεηαη 

πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα,  ζχληαμεο κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή 

δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

 Τπεύθςνη Δήλωζη Ν.1599/1986, φηη δελ ηζρχνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ (δελ βξίζθεηαη ζε κία 

απφ ηηο θαηαζηάζεηο) ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/16, γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ, ζχληαμεο κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα 

ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ. 



 

 

   Ζ ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, 

ή ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ εθ κέξνπο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ φπσο απηφο νξίδεηαη ζηελ 

πεξίπη. 79Α ηνπ Ν.4412/2016 

 

 Πιζηοποιηηικό θοπολογικήρ ενημεπόηηηαρ ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο 

ηνπ, αιιηψο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, λα έρεη εθδνζεί έσο 3 κήλεο απφ 

ηελ ππνβνιή ηνπ. 

 

 Πιζηοποιηηικό αζθαλιζηικήρ ενημεπόηηηαρ ηο νπνίν λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο 

ηνπ, αιιηψο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, λα έρεη εθδνζεί έσο 3 κήλεο απφ 

ηελ ππνβνιή ηνπ. 

 

 Οικονομική Πποζθοπά ζχκθσλα  κε  ην ππφδεηγκα ηεο Τπεξεζίαο ζε ξεσωπιζηό ζθπαγιζμένο 

θάκελο, ν νπνίνο ζα είλαη εληφο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

 

 Αποδεικηικά μέζα : ε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ δεηνχληαη ηα απνδεηθηηθά ηζρχνπζαο 

εθπξνζψπεζεο κε ρξφλν έθδνζεο έσο ηξηάληα εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο     

 

Άπθπο 8: Διάπκεια 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη έσο εμάληιεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ 

δψξσλ ή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο.  

 

Άπθπο 9: Εκηέλεζη και παπαλαβή 

Ζ πξνκήζεηα ησλ δψξσλ θαη αλακλεζηηθψλ ζα γίλεη ζπλνιηθά γηα θάζε αληηθείκελν ηεο Μειέηεο. Ο 

πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην αληηθείκελν ηεο πξνκεζέαο πνπ ζα ηνπ δεηεζεί, εληφο 

ελφο (1) κήλα. 

 

Η  προμήθεια  θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη, προςωπικό και έξοδα των αντίςτοιχων 
προμηθευτών. Εφόςον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαςη τησ ςυμβατικήσ προθεςμίασ 
εκτέλεςησ τησ προμήθειασ μπορούν να επιβληθούν ποινικέσ ρήτρεσ ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ 
διατάξεισ και έκπτωςη του αναδειχθέντοσ προμηθευτή. 

 

Ζ παξαθνινχζεζε, επίβιεςε θαη νξηζηηθή, πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ 

Αλαδφρνπ γίλεηαη βάζεη ησλ άξζξσλ 206, 207, 208 θαη 209 ηνπ Ν.4412/2016.  

 

Άπθπο 10: Πληπωμή, θόποι, ηέλη, κπαηήζειρ. 

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ζπλνιηθά, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ παξαζρεζεηζψλ εηδψλ, απφ 

ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο. 
 

Ζ πιεξσκή ηνπ  ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, 

θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ 

δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

 

Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

 



 

 

Άπθπο 11: Εγγςήζειρ 

χκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν 4412/2016,  δελ απαηηείηαη εγγχεζε ζπκκεηνρήο .  

 

Άπθπο 12: Κήπςξη οικονομικού θοπέα έκπηωηος-Κςπώζειρ 

Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο  απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 

απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε 

ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη 

αλ ππεξέβε ππαίηηα ηελ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 

παξαηάζεσλ. 

Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/16. 

 

Άπθπο 13: Σελικέρ διαηάξειρ 

Ζ  χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ πνπ ελδερνκέλσο 

πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ' αθνξκήο 

ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.  Γηα θάζε 

δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα 

δηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ Κέξθπξα. 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΟΤ 

ΣΜΖΜΑΣΟ 

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ Γ/ΝΖ 

  

 

 

ΚΩΝ/ΝΟ ΑΗΝΖ 

ΣΔ/Β/ΜΟΤΗΚΩΝ 
ΦΩΣΗΟ ΚΟΤΡΣΖ 

ΓΔ/Α/ΓΗΟΗΚ/ΚΟΤ-ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ 
ΜΑΡΗΑ ΑΓΗΑΓΗΝΟΤ 

ΠΔ/Α/ΓΗΟΗΚ/ΚΟΤ - ΟΗΚ/ΚΟ 



 

 

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 
Σεο επηρείξεζεο ……………………………………………..........., έδξα ………………................, 

ΑΦΜ:.............................................Γ/λζε………………….................................................... 

ηειέθσλν …………………........fax…………………... 

 

Αληηθείκελν 1: Δίδε αξγπξνρξπζνρνΐαο 
 

α/

α 

Πεξηγξαθή Πνζφηεηα 

 

Σηκή 

κνλάδαο 

Σειηθή 

ηηκή 

1 Δπάξγπξνο κεηαιιηθφο ραξηνθφπηεο κε θξπζηάιιηλε δηάθαλε 

ιαβή ζπλνιηθψλ δηαζηάζεσλ 21Υ3 εθαηνζηψλ.  Ζ ιαβή  θέξεη 

εληφο ηεο ράξαμε κε ην έκβιεκα ηνπ Γήκνπ, ηελ Απήδαιν Ναπλ,  

κε ηελ επηγξαθή: Γήκνο Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ 

Νήζσλ – Municipality of Centeral Corfu and Diapontian Islans, 

έηνηκν ζε ζπζθεπαζία δψξνπ. 

 

50 
  

2 Γίπιεπξν αλακλεζηηθφ ζε ηεηξάγσλν πιαίζην απφ πιέμηγθιαο ζε 

δηαζηάζεηο 13 Υ 13 Υ 2 εθαηνζηά. ην θέληξν ηνπ θέξεη 

πξνεμέρνλ δηκεηαιιηθφ θπθιηθφ δίζθν, 7,5 εθαηνζηψλ δηακέηξνπ, 

ζην θέληξν ηνπ νπνίνπ,  θέξεη αλάγιπθα ην έκβιεκα ηνπ Γήκνπ 

Κεξθπξαίσλ, ηελ  Απήδαιν Ναπλ, θαη 

πεξηκεηξηθά απηήο αλαγξάθεηαη Γήκνο Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη 

Γηαπνληίσλ Νήζσλ – Municipality of Centeral Corfu and 

Diapontian Islans ,  έηνηκν ζε ζπζθεπαζία δψξνπ. 

 

 

50 

  

 

3 

Γηαθνζκεηηθφ ζθεχνο , ηεηξάγσλν δηκεηαιιηθφ θχιιν απφ αζήκη 

θαη άιιν κέηαιιν εληφο, κε αλάγιπθε απνηχπσζε ην ινγφηππν 

ηνπ Γήκνπ Γήκνο Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ, 

πιαίζην απφ πιεμηγθιάο, δηάκεηξνο 22 Υ 22 X 2 εθ., έηνηκν ζε 

ζπζθεπαζία δψξνπ. 

 

10 

  

4 Σεηξάγσλν πξεο παπηέ απφ πιέμηγθιαο, δηαζηάζεσλ 10Υ10Υ2 

εθαηνζηψλ ζην θέληξν ηνπ νπνίνπ,  θέξεη  επηθνιιεκέλα ζε 

κέηαιιν αιδαληφξ, ην έκβιεκα ηνπ Γήκνπ Κεξθπξαίσλ , ηελ  

Απήδαιν Ναπλ, θαη πεξηκεηξηθά απηήο αλαγξάθεηαη Γήκνο 

Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ – Municipality of 

Centeral Corfu and Diapontian Islans ,  έηνηκν ζε ζπζθεπαζία 

δψξνπ. 

 

 

50 

  

5 Κξπζηάιιηλν δηάθαλν πξεο-παπηέ θπθιηθφ κε ζνιφ, ζπλνιηθψλ 

δηαζηάζεσλ 8Υ4 εθαηνζηψλ. ηε βάζε  ηνπ θέξεη ράξαμε κε ην 

έκβιεκα ηνπ Γήκνπ Κεξθπξαίσλ, ηελ  Απήδαιν Ναπλ, θαη 

πεξηκεηξηθά απηήο αλαγξάθεηαη  Γήκνο Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη 

Γηαπνληίσλ Νήζσλ – Municipality of Centeral Corfu and 

Diapontian Islans  έηνηκν ζε ζπζθεπαζία δψξνπ. 

 

 

70 

  

 

 

6 

Μεηάιιην Κεξθπξατθήο Αμηνζχλεο, Υξπζφ (Κ14) 585 βαζκψλ, 

θπθιηθφ, δηακέηξνπ 0,4 ηνπ κέηξνπ. Αλαγιπθηθά, ζηε κηα φςε 

ηνπ, απεηθνλίδεηαη ε θεθαιή ηνπ "Αιθίλννπ πεξίζθεπηνπ" θαη 

θάησζη ε αλαγξαθή "Ο ησλ Φαηάθσλ Αιθίλννο" θαη θπθιηθά ε 

επηγξαθή "Κνξθπξαίσλ Γήκνο" ηελ άιιε φςε, ε εηθφλα ηνπ 

Πνιηνχρνπ, πνπ ζθέπεη κε ηελ αθηηλνβνιία ηνπ ηελ 

εηθνληδφκελε Κέξθπξα, φξζηα ζηελ απήδαιν, κε ηνλ δαπιφ ζην 

ρέξη, θαη θπθιηθά ε επηγξαθή "ππξίδσλ ν Άγηνο" ζχκθσλα κε 

ηελ 17-200/1986 απφθαζε Γήκνπ Κεξθπξαίσλ. 

 

 

 

1 

  



 

 

 

 

7 

Μεηάιιην Κεξθπξατθήο Αμηνζχλεο, Αξγπξφ (Κ14) 925 βαζκψλ, 

θπθιηθφ, δηακέηξνπ 0,4 ηνπ κέηξνπ. Αλαγιπθηθά, ζηε κηα φςε 

ηνπ, απεηθνλίδεηαη ε θεθαιή ηνπ "Αιθίλννπ πεξίζθεπηνπ" θαη 

θάησζη ε αλαγξαθή "Ο ησλ Φαηάθσλ Αιθίλννο" θαη θπθιηθά ε 

επηγξαθή "Κνξθπξαίσλ Γήκνο" ηελ άιιε φςε, ε εηθφλα ηνπ 

Πνιηνχρνπ, πνπ ζθέπεη κε ηελ αθηηλνβνιία ηνπ ηελ 

εηθνληδφκελε Κέξθπξα, φξζηα ζηελ απήδαιν, κε ηνλ δαπιφ ζην 

ρέξη, θαη θπθιηθά ε επηγξαθή "ππξίδσλ ν Άγηνο" ζχκθσλα κε 

ηελ 17-200/1986 απφθαζε Γήκνπ Κεξθπξαίσλ. 

 

 

 

2 

  

ΤΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΕΛΙΚΗ ΣΙΜΗ  

 
Αληηθείκελν 2: Βηβιίν 228 ζει 

α/

α 

Πεξηγξαθή Πνζφηεηα 

 

Σηκή 

κνλάδαο 

Σειηθή 

ηηκή 

1 Βηβιίν κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΟΗ ΜΠΑΝΣΔ ΣΖ 

ΚΔΡΚΤΡΑ” ηνπ Ο.Κ.Δ. Έθδνζε: δίγισζζε/ειιεληθά & 

αγγιηθά. Γηαζηάζεηο: 22 Υ 22. Δθηχπσζε: ηεηξαρξσκία. 

ειίδεο: 228. Δμψθπιιν: καιαθφ κε απηηά, θαη βεξλίθη UV. 

 

200 

  

ΤΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 6%  

ΣΕΛΙΚΗ ΣΙΜΗ  

 
Αληηθείκελν 3: Βηβιίν 424 ζει. 

α/

α 

Πεξηγξαθή Πνζφηεηα 

 

Σηκή 

κνλάδαο 

Σειηθή 

ηηκή 

1 Βηβιίν κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν "ΣΡΑΓΟΤΓΗΑ ΣΖ 

ΚΔΡΚΤΡΑ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΛΑΪΚΑ ΓΡΩΜΔΝΑ ΚΑΗ ΣΖ 

ΠΑΡΑΓΟΔΗ ΣΖ". Έθδνζε: Διιεληθή. Γηαζηάζεηο: 23 Υ 

16. Δθηχπσζε: ηεηξαρξσκία. ειίδεο: 424. Δμψθπιιν: καιαθφ 

κε απηηά, θαη βεξλίθη UV. 
 

 

50 

  

ΤΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 6%  

ΣΕΛΙΚΗ ΣΙΜΗ  

 
Αληηθείκελν 4: Γηαθνζκεηηθφ θχπειιν 

α/α Πεξηγξαθή Πνζφηεηα 

 

Σηκή 

κνλάδαο 

Σειηθή 

ηηκή 

1 Γηαθνζκεηηθφ θχπειιν (θνχπα) κε ρεηξνιαβή, απφ ιεπθή 

πνξζειάλε, δηαζηάζεσλ : Ύςνο 10cm, δηάκεηξνο 8 cm, κε 

δηάθνξα ζέκαηα Κεξθπξατθνχ πνιηηηζκνχ αλεμίηειεο 

εθηχπσζεο (Αξρηηεθηνληθή παιηάο πφιεο, Φηιαξκνληθέο, 

Πάζρα), ζπζθεπαζκέλν ζε ράξηηλν θνπηί θαη  πάληλε ηζάληα 

βακβαθεξή (eco friendly), δηαζη: 40 Υ 35, βάξνπο 140 gr, κε  

απνηχπσζε φκνηνπ ζέκαηνο (κεηαμνηππία) 

 

250 

  

ΤΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΕΛΙΚΗ ΣΙΜΗ  



 

 

 
Αληηθείκελν 5: Σζάληα ζπζθεπαζίαο δψξσλ 

α/α Πεξηγξαθή Πνζφηεηα 

 

Σηκή 

κνλάδαο 

Σειηθή 

ηηκή 

1 Σζάληα ζπζθεπαζίαο δψξσλ, ράξηηλεο πιαζηηθνπνηεκέλε, δηαζη. 

24 Υ 10 Υ 40 ή 27 Υ 10 Υ 39 ή 26 Υ 10 Υ 40 cm  

600   

ΤΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΕΛΙΚΗ ΣΙΜΗ  

 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΣΗΜΖ ΠΡΟ 

ΦΠΑ 24% 

ΦΠΑ 24% 

& 6% 

ΣΔΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 1: Δίδε αξγπξνρξπζνρνΐαο 

 

   

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 2:  Βηβιίν 288 ζει. 

 

   

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 3:  Βηβιίν 424 ζει. 

 

   

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 4:  Γηαθνζκεηηθφ θχπειιν 

 

   

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 5: Σζάληεο ζπζθεπαζίαο δψξσλ 

 

   

ΤΝΟΛΟ 

 

   

 
Κέξθπξα ....../....../2020 

 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

 

 

(Τπνγξαθή - θξαγίδα) 
 
 
 


