
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ  

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2021  

 

Τίτλος:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ - ΟΣΤΕΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Α´ ΔΗΜ. 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΓΑΡΙΤΣΑΣ» 

Κ.Α.  45.7135.001   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ:  4.974,88€ (με Φ.Π.Α. 24%) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια οστεοφυλακίων - οστεοθηκών για την κάλυψη αναγκών 

του Α´ Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας σχετικά με την εναπόθεση των οστών 

από τις εκταφές. Το τμήμα Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου, πρόκειται να προμηθευτεί διακόσιες 

τριάντα έξι (236) οστεοθήκες (μεταλλικά κιβώτια innox), προκειμένου να τοποθετούνται τα οστά των 

αποθανόντων μετά από τις εκταφές και έπειτα στο υπάρχον μόνιμο οστεοφυλάκιο του Δήμου 

Κεντρικής Κέρκυρας. 

Οι οστεοθήκες είναι μεταλλικά κιβώτια με λεία επιφάνεια χωρίς εσωτερική επένδυση, 

χειροποίητα ελληνικής κατασκευής από ανοξείδωτη λαμαρίνα (με πάχος 0,40 cm και ενδεικτικές 

διαστάσεις Μήκος x Πλάτος x Ύψος - 49 x 25 x 21cm). Αποτελούνται από το κυρίως σώμα της 

κατασκευής και το καπάκι, όπου σφραγίζουν με κλειδαριά ασφαλείας με δύο κλειδιά. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 4.974,88 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 45.7135.001 με τίτλο «Προμήθεια 

Οστεοφυλακίων - Οστεοθηκών» του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021. 

Η παραπάνω δαπάνη φέρει αριθμό αναφοράς  CPV: 44618400-9 «μεταλλικό δοχείο». 

 

                                                                                       Κέρκυρα  08/06/2021 

          ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                 Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

       ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                 Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

               

         ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

              ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ  

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2021  

 

Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ - ΟΣΤΕΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Α´ ΔΗΜ. 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΓΑΡΙΤΣΑΣ»  

Κ.Α.  45.7135.001       

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ:   4.974,88 € (με Φ.Π.Α. 24%) 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Α´ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

α) Οι τιμές του τιμολογίου αφορούν κάθε μονάδα είδους (τεμάχιο), το οποίο πληρεί τις 

τεχνικές προδιαγραφές της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.). 

β) Δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

Β’ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Για την προμήθεια οστεοφυλακίων - οστεοθηκών, κατά τις προδιαγραφές της μελέτης και της 

Συγγραφής Υποχρεώσεων Σ.Υ., οι τιμές μονάδας είναι οι παρακάτω: 

Άρθρο  1
ο
    

Οστεοφυλάκια - Οστεοθήκες 

 

Προμήθεια οστεοφυλακίων - οστεοθηκών και μεταφορά στην αποθήκη του Δήμου, κατά τα 

λοιπά δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας 

μελέτης.     

Τιμή ανά  1 Τεμάχιο:  17,00 €  ΔΕΚΑ ΕΦΤΑ ΕΥΡΩ 

                                                                                                     Κέρκυρα,  08/06/2021 

         ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                   Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

     ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                    Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

               

       ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

            ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

 

 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ  

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2021  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Κ.Α.  45.7135.001  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ-ΟΣΤΕΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Α´ 

ΔΗΜ.  ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΓΑΡΙΤΣΑΣ»         

               ΣΥΝΟΛΟ:  4.974,88 € 

Οι ανωτέρω τιμές προκύπτουν από έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε. 

  

                                                                                      Κέρκυρα  08/06/2021 

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                                        

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                   Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

      ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                  Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

               

        ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

             ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ-

ΟΣΤΕΟΘΗΚΩΝ 

CPV: 44618400-9 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(Ευρώ) 

ΔΑΠΑΝΗ 

(Ευρώ) 

1 

ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΑ-ΟΣΤΕΟΘΗΚΕΣ 

 

(Μεταλλικά κιβώτια με λεία επιφάνεια 

χωρίς εσωτερική επένδυση, χειροποίητα 

ελληνικής κατασκευής από ανοξείδωτη 

λαμαρίνα, με πάχος 0,40 cm και 

ενδεικτικές διαστάσεις Μήκος x Πλάτος 

x Ύψος - 49 x 25 x 21cm) 

236 17,00 4.012,00 

   

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α. 
4.012,00 

   Φ.Π.Α. 24%  962,88 

   ΣΥΝΟΛΟ 4.974,88 



 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ  

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2021  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Κ.Α.  45.7135.001  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ - ΟΣΤΕΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Α´ 

                                  ΔΗΜ. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΓΑΡΙΤΣΑΣ»         

             

                                                                                                                         

                                                                                                        Κέρκυρα --/--/2021 

                                                                                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ-ΟΣΤΕΟΘΗΚΩΝ 

CPV: 44618400-9 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(Ευρώ) 

ΔΑΠΑΝΗ 

(Ευρώ) 

1 

ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΑ-ΟΣΤΕΟΘΗΚΕΣ 

(Μεταλλικά κιβώτια με λεία επιφάνεια 

χωρίς εσωτερική επένδυση, χειροποίητα 

ελληνικής κατασκευής από ανοξείδωτη 

λαμαρίνα, με πάχος 0,30 cm και 

ενδεικτικές διαστάσεις Μήκος x Πλάτος x 

Ύψος - 49 x 25 x 21cm) 

236   

   

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ 

Φ.Π.Α.  

   Φ.Π.Α. 24%  

   ΣΥΝΟΛΟ  



  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ  

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2021  

 

Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ - ΟΣΤΕΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Α´ ΔΗΜ. 

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΓΑΡΙΤΣΑΣ»  

Κ.Α.  45.7135.001  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ:  4.974,88 € (με Φ.Π.Α. 24%) 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια οστεοφυλακίων - 

οστεοθηκών για την κάλυψη αναγκών του Α´ Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου Κεντρικής 

Κέρκυρας σχετικά με την εναπόθεση των οστών από τις εκταφές. Το Τμήμα Συντήρησης 

Πρασίνου του Δήμου, πρόκειται να προμηθευτεί διακόσιες τριάντα έξι (236) οστεοθήκες 

(μεταλλικά κιβώτια innox), προκειμένου να τοποθετούνται τα οστά των αποθανόντων μετά 

από τις εκταφές και έπειτα στο υπάρχον μόνιμο οστεοφυλάκιο του Δήμου Κεντρικής 

Κέρκυρας. 

Οι οστεοθήκες είναι μεταλλικά κιβώτια με λεία επιφάνεια χωρίς εσωτερική 

επένδυση, χειροποίητα ελληνικής κατασκευής από ανοξείδωτη λαμαρίνα (με πάχος 0,40 cm 

και ενδεικτικές διαστάσεις Μήκος x Πλάτος x Ύψος - 49 x 25 x 21cm). Αποτελούνται από το 

κυρίως σώμα της κατασκευής και το καπάκι, όπου σφραγίζουν με κλειδαριά ασφαλείας με 

δύο λουκέτα. 

Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει με απευθείας ανάθεση, στον προσφέροντα με 

κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής, βάσει 

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

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», εφόσον  τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις 

απαιτήσεις της παρούσας. 

     O προϋπολογισμός της μελέτης  ανέρχεται  σε  4.974,88 € συμπεριλαμβανομένου  

Φ.Π.Α. 24%, με Κ.Α. 45.7135.001, που υπάρχει στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 

2021.  

ΑΡΘΡΟ 2
ο
:  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Ν. 3463/06  ¨Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων¨.  



2. Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - πρόγραμμα Καλλικράτης».   

3. N.4412/2016   «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει με το ν.4605/2019, ΦΕΚ 52/01-04-2019, Τεύχος Α΄. 

4. Του 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. Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204Α/15-

9-2011) άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4072/2012 και ισχύει. 

6. Του Ν.2362/23.11.1995 (ΦΕΚ 247/Α΄-27.11.1995) Περί δημοσίου λογιστικού 

ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις. 

7. Του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α΄): Ρυθμίσεις για την τοπική 

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 

2009/50/ΕΚ. 

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. Του Ν. 4600/2019 ΦΕΚ 43/9-3-2019 Τεύχος Α’ 

10. Του Ν. 4605/2019 ΦΕΚ 52/01.04.2019 Τεύχος Α’ 

11. Το N.4782/2021-ΦΕΚ36/Α/9-3-2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, 

ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 

 

Όπως  ισχύουν σήμερα, καθώς και τις εγκυκλίους που τις συνοδεύουν, όπως αυτές 

ισχύουν κατά την ημερομηνία έγκρισης της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
:  ΟΡΙΣΜΟΙ 

1.  «Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου (ΚτΕ)» ή «Αναθέτουσα Αρχή» :  

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας  και Διαποντίων Νήσων, Δ/ΝΣΗ Λ. Αλεξάνδρας 6
Α
, Τ.Κ 

49100, Κέρκυρα 

e-mail: info@corfu.gov.gr 

mailto:info@corfu.gov.gr


2. «Ανάδοχος προμηθευτής» ή «Προμηθευτής »: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο  ή 

συνεταιρισμός ή ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία στο οποίο θα κατακυρωθεί ο 

διαγωνισμός 

3. «Δημοπρατούσα Αρχή» ή (ΔΑ)» και «Αναθέτουσα Αρχή»: Ο Δήμος Κέρκυρας και 

Διαποντίων Νήσων.  

4. «Διευθύνουσα  Υπηρεσία»: Η  Δ/νση Επιχειρησιακού Έργου του Δήμου Κέρκυρας και 

Διαποντίων Νήσων.   

5. «Προϊσταμένη Αρχή»:  Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ή η 

Οικονομική Επιτροπή κατά περίπτωση  

6.  «Διαγωνιζόμενος» - « Προσφέρων»:  Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο  ή ένωση  που θα 

υποβάλλει προσφορά.  

7. «Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών»: Το αρμόδιο/α για την αποσφράγιση και την  

αξιολόγηση των προσφορών  όργανο/α  της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί 

ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες 

διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 

8. «Τεύχη»: Τα τεύχη της μελέτης που αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε 

ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων εις αυτά όρων,  καθορίζονται ως κάτωθι:  

1. Συγγραφή Υποχρεώσεων   

2. Τιμολόγιο Μελέτης 

3. Προϋπολογισμός Μελέτης 

4. Τεχνική Έκθεση 

5. Έντυπο οικονομικής προσφοράς  

9.  «Σύμβαση»: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η 

οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.  

10. «Συμβατικό Τίμημα»: Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια.  

11. «Επιτροπή Παραλαβής (Ε.Π.)»: Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, 

η οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των 

υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης 

και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την 

παραλαβή των Παραδοτέων αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
:  ΤΡΟΠΟΣ  ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ   



Οι υπηρεσίες μπορούν να ανατεθούν απευθείας, στον προσφέροντα με κριτήριο την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής , για τις προσφορές 

που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, βάσει του  Ν.4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον N.4782/2021-ΦΕΚ36/Α/9-3-2021,  εφόσον  

τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας. 

Άρθρο 5
ο
:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου  που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της 

ΕΕ και έχουν την  έδρα τους στη Κέρκυρα, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα συντήρησης και 

επισκευής ή και  εμπορίας των προς προμήθεια ειδών.   

 

Άρθρο 6
ο
:  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΔΕΝ απαιτείται η καταβολή εγγύησης συμμετοχής (N.4412/2016   «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)»),  όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον N.4782/2021-ΦΕΚ36/Α/9-3-2021 . 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι Προσφέροντες οφείλουν  να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού  τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφα εν ισχύ παραστατικών Επιμελητηρίου (Χρόνος έκδοσης έως 30 εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή τους), έναρξης στην Εφορία ή άλλο από τα οποία να 

προκύπτει η ενασχόλησή τους ή η δυνατότητα ανάληψης και εκτέλεσης υπηρεσιών ανάλογων 

με τις ζητούμενες 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της 

προσφοράς τους (όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 της Σ.Υ.). 

3.  Υπεύθυνη δήλωση Ν1599/ 86 ότι: 

α) Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας  ή συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση ή δωροδοκίας ή 

απάτης ή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  

β) Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία. 



γ) Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων 

και των λοιπών τευχών της μελέτης. 

 4. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς. 

5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ισχύουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73, 74 του              

Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τα άρθρα 22, 23 του N.4782/2021-ΦΕΚ36/Α/9-

3-2021. Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 

της παρούσας 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. 

6.  Φορολογική ενημερότητα 

7.  Ασφαλιστική ενημερότητα 

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (6 και 7) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά 

το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος 

ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

 

8. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

μελέτης. 

Άρθρο 7
ο
:  ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στην Ελληνική γλώσσα 

με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική 

γλώσσα ή, εφ’ όσον αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, μόνον στην Αγγλική.  

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο 

Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων 

Νήσων (Δ/νση Λ. Αλεξάνδρας 6
Α
, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα) μέχρι την …………./…./2021 και 

ώρα …… π.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 6
Α
, Τ.Κ 49100, Κέρκυρα 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια με τίτλο «……………..» 



Προϋπολογισμού μελέτης:  …………€ ( 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 8
ο
:  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

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

την υποβολή τους.  

Άρθρο 9
ο
:  ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) 

μήνες  από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.   

 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας της 

προμήθειας , μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον N.4782/2021-ΦΕΚ36/Α/9-3-2021   

και έκπτωση του αναδειχθέντος αναδόχου. 

Άρθρο 10
ο
:  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 4.974,88€ με Φ.Π.Α. 24% και θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 45.7135.001 του Δημοτικού Προϋπολογισμού για το έτος 2021. Η 

πληρωμή του προμηθευτή  θα γίνει από το Ταμείο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και 

Διαποντίων Νήσων, με την ολοκλήρωση της παράδοσης, με την έκδοση των σχετικών 

πρωτοκόλλων παραλαβής, αφού προηγουμένως προσκομισθούν από τον ανάδοχο τα 

απαραίτητα τιμολόγια και  όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά.  Ο ανάδοχος  

βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης.  

 

Άρθρο  11
ο 
:  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ   



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

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες κατά την διάρκεια της Σύμβασης.   

Άρθρο 12
ο
:  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

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,  08/06/2021 

         ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                    Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

      ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                   Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

               

        ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

             ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 

 

 

 


