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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

Γεωργίου Θεοτόκη &   Μαντζάρου   

 :26610-40676     
   email      :culture@corfu.gov.gr 
    Πληρ.: Σοφία Κορφιάτη 

 

ΜΕΛΕΤΗ   8/2021 
 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ: 
Θαλάσσιες μεταφορές, εμπορευμάτων και οχημάτων από την Κέρκυρα προς 

νησίδα “ΒΙΔΟ» και επιστροφή 
 

CPV- 60600000-4 -Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα 
Κ.Α. 15.6412.002 με τίτλο : «Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά με 

πλωτά μέσα» 

 
ΕΚΘΕΣΗ –ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 
    Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών θαλασσίων μεταφορών 
(οκτώ), εμπορευμάτων και οχημάτων από την Κέρκυρα προς τη νησίδα «ΒΙΔΟ» και 
επιστροφή,  για την μεταφορά εξοπλισμού οχημάτων και εμπορευμάτων στη 
νησίδα κατά τη διάρκεια του έτους 2021 με  ferry boat ανοικτού τύπου Ο/Γ με 
πλήρωμα. 
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 30/06/2022. 

 Η ανωτέρω παροχή υπηρεσιών, θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με 
κριτήριο, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής. 

 

 

 



Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Αναδόχου:  
 

1. 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.  
 

2. Υπεύθυνη  δήλωση ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 
 

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι θα διατίθεται το απαιτούμενο και σύμφωνα με το νόμο 
  προσωπικό με τις αντίστοιχες άδειες και την προβλεπόμενη ασφαλιστική 
κάλυψη.  
 

4. Φορολογική ενημερότητα  
 

5. Ασφαλιστική ενημερότητα  
 

        6.Οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών για μεταφορά προσώπων  &  
          υλικών. 
           Η οικονομική προσφορά θα αναγραφεί σε ειδικό έντυπο που ακολουθεί την  
           παρούσα.  
Με την ολοκλήρωση της σύμβασης θα συνταχθεί βεβαίωση καλής εκτέλεσης από τον 
εντεταλμένο σύμβουλο και η υπηρεσία θα παραληφθεί από τον προϊστάμενο του 
τμήματος.  
Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται από την προσφορά του και εξοφλείται 
με την λήξη της σύμβασης. Η πληρωμή θα γίνει αφού ο ανάδοχος προσκομίσει τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά .  
Η αμοιβή του αναδόχου βαρύνεται με τις νόμιμες επιβαρύνσεις  
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 17.856,00 Ε, 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), καθώς στον προϋπολογισμό του Δήμου το ποσό 

ανέρχεται και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α  15.6412.002 με τίτλο : «Έξοδα 
μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά με πλωτά μέσα» 
 
Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους . 
 

 
           ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

 Τεχνική περιγραφή 

 Ενδεικτικό τιμολόγιο 

 Συγγραφή υποχρεώσεων  

 Τιμολόγιο Οικονομικής προσφοράς 
 

     Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ         Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

          ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

         Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

        ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

  

     ΣΟΦΙΑ ΚΟΡΦΙΑΤΗ 

ΔΕ ΔΙΟΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

        ΦΩΤΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ 

         ΔΕ-Α  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

                 ΜΑΡΙΑ ΣΑΓΙΑΔΙΝΟΥ  

        ΠΕ-Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

Γεωργίου Θεοτόκη & Μαντζάρου   

 :26610-40676    
    email   : culture@corfu.gov.gr 
    Πληρ.: Σοφία Κορφιάτη 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Θαλάσσιες μεταφορές, εμπορευμάτων και οχημάτων από την 
Κέρκυρα προς νησίδα Βίδο και επιστροφή 

                    
                   CPV: 60600000-4 -Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα 
 

Θαλάσσια Μεταφορά : Κέρκυρα –Βίδο -Κέρκυρα 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

  Θαλάσσιες μεταφορές 
εμπορευμάτων & 
οχημάτων, με  ferry boat 
ανοικτού τύπου Ο/Γ με 
πλήρωμα, από την 
Κέρκυρα    προς την νησίδα 
«ΒΙΔΟ» και επιστροφή . 

 
 

      
         8 
θαλάσσιες 
μεταφορές 

 
 
 
 

 
1800,00 

         
 
 
 
 
 
 

 
14.400,00 

 
 

                                                                                            
                                                                                          Μερ. Σύνολο: 14.400,00 Ε 

                                                                                           Φ.Π.Α. 24%  :    3.456,00   Ε 
                                                                                            Σύνολο   :          17.856,00 Ε  

 
     Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ         Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

          ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

         Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

        ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

  

     ΣΟΦΙΑ ΚΟΡΦΙΑΤΗ 

ΔΕ ΔΙΟΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

        ΦΩΤΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ 

        ΔΕ-Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

                 ΜΑΡΙΑ ΣΑΓΙΑΔΙΝΟΥ  

        ΠΕ-Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 



              

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 

                                                    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
                                                     ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

 Θαλάσσιες μεταφορές, εμπορευμάτων και οχημάτων από την 
Κέρκυρα προς νησίδα «ΒΙΔΟ» και επιστροφή.                                                
 
 
Θαλάσσια Μεταφορά : Κέρκυρα –Βίδο –Κέρκυρα 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

  Θαλάσσιες μεταφορές 
εμπορευμάτων & 
οχημάτων, με  ferry boat 
ανοικτού τύπου Ο/Γ με 
πλήρωμα, από την 
Κέρκυρα    προς την νησίδα 
«ΒΙΔΟ» και επιστροφή . 

 
 

         8 
θαλάσσιες 
μεταφορές 

 
 
 
 

  

 
                                                                      Μερ. Σύνολο:                                      
                                                                    Φ.Π.Α. 24%  :                                        
                                                                        Σύνολο  :                                             

 
 
 
 
 

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 

Κέρκυρα, ……/   /2021 



 


