
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                            
ΔΗΜΟ  ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ & 
ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ  
Δ/ΝΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ  ΕΡΓΟΤ  

Δ/νςη: Κων/νου  Γεωργάκθ 38                            

Σ.Κ.: 49132                                          
Πληροφορίεσ : πυρίδων Κορωνάκθσ 
Σηλ: 2661064611                                                 

e – mail:  diaxox@corfu.gov.gr 

 ΑΡ.ΜΕΛΕΣΘ : 22/2021 
Hμ/νία:  28/09/2021 

 

 

 

 

ΣΣΙΙΣΣΛΛΟΟ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΗΛΕΚΣΡΟΓΕΝΝΗΣΡΙΑ ΚΑΙ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΝΣΙΚΕΡΑΤΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΣΑΘΜΟ 

ΜΕΣΑΦΟΡΣΩΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ Κ.ΚΕΡΚΤΡΑ &Δ.Ν 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Περιεχόμενα 
Σεχνικι περιγραφι 
Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ 
υγγραφι υποχρεϊςεων 
Οικονομικι προςφορά  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                            
ΔΗΜΟ  ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ & 
ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ  
Δ/ΝΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ  ΕΡΓΟΤ  

Δ/νςη: Κων/νου  Γεωργάκθ 38                            

Σ.Κ.: 49132                                          
Πληροφορίεσ : πυρίδων Κορωνάκθσ 

Σηλ: 2661064611                                                 

e – mail:  diaxox@corfu.gov.gr 

 
                                
 
                            ΣΙΣΛΟ: 

                                            
 

 
 
 

                         ΦΟΡΕΑ: 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  
                             ΧΡΗΗ: 

K.A.: 

                                                             
 

  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΗΛΕΚΣΡΟΓΕΝΝΗΣΡΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΑΝΣΙΚΕΡΑΤΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ 

ΣΑΘΜΟ ΜΕΣΑΦΟΡΣΩΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

Κ.ΚΕΡΚΤΡΑ & Δ.Ν  

ΔΗΜΟ  ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ & 

ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ                                 

37.200 € (με  Φ.Π.Α. 24%) 

2021 

20.7135.015                                                                         

 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

H παροφςα μελζτθ αναφζρεται ςτθν προμικεια και εγκατάςταςθ των παρακάτω: 

 

1.ΗΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΤΓΟ 

 Αναφζρεται ςτθν προμικεια, μεταφορά, τοποκζτθςθ, εγκατάςταςθ και πλιρθ λειτουργία ενόσ αυτόματου 

θλεκτροπαράγωγου ηεφγουσ ςτο ΜΑ του Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ και Δ.Ν. ςτον ΧΤΣΑ Σεμπλονίου.  Σο 

Θλεκτροπαραγωγό Ηεφγοσ, ιςχφοσ 110 kva, κα πρζπει να είναι Ευρωπαϊκισ προζλευςθσ, θχομονωμζνο με 

ντιηελοκινθτιρα , υδρόψυκτο, 1500 ςτροφϊν και γεννιτρια επίςθσ ευρωπαϊκισ προζλευςθσ. 

Θα χρθςιμοποιθκεί για τθν τροφοδοςία των εγκαταςτάςεων του ΜΑ με θλεκτρικό ρεφμα ςε περίπτωςθ διακοπισ 

τθσ θλεκτροδότθςθσ από το δίκτυο τθσ ΔΕΘ.  Για τθν ςωςτι τοποκζτθςθ απαιτείται βάςθ από οπλιςμζνο 

ςκυρόδεμα διαςτάςεων 300cm*400cm*25cm  με τθν απαραίτθτθ τριγωνικι γείωςθ λειτουργίασ. 

Για τθν αυτόματθ λειτουργία απαιτείται πίνακασ μεταγωγισ 160-200Α  με επιτθρθτι τάςθσ και χρονικά για τθν 

ορκι λειτουργία τθσ μεταγωγισ. 

τθν εγκατάςταςθ προβλζπεται γενικόσ διακόπτθσ πριν τον πίνακα μεταγωγισ εξοπλιςμζνοσ με υπερταςικι 
προςταςία (class 1), αμζςωσ μετά τον μετρθτι ΔΕΔΔΘΕ. τθν ςυνζχεια, πίνακασ διανομισ με δφο (2) αναχωριςεισ 
με ρφκμιςθ 70-100Α, μία (1) αναχϊρθςθ μονοφαςικι 35Α για τθν θλεκτροδότθςθ του οικίςκου, αναμονζσ για τον 
εξωτερικό φωτιςμό (4 πυλϊνεσ), μία (1) τριφαςικι πρίηα 3*16Α, μία τριφαςικι εφεδρικι αναμονι 3*25Α και δφο 
(2) μονοφαςικζσ ενιςχυμζνεσ πρίηεσ. 
 
2.ΑΝΣΙΚΕΡΑΤΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
Για  τθν  αντικεραυνικι   προςταςία   των   εγκαταςτάςεων   προβλζπεται   θ   τοποκζτθςθ   μιασ ακίδασ ςε κάκε 
υπερκαταςκευι, φψουσ  1 μζτρου και διαμζτρου 30mm τφπου FRANKLIN, επί   ιςτοφ   3   μζτρων   
καταςκευαςμζνου     από   ανοξείδωτο   ατςάλι     τοποκετθμζνου   ςτο  ψθλότερο ςθμείο των υπερκαταςκευϊν. 
Οι ακίδεσ κα ςυνδζονται μζςω κατάλλθλου αγωγοφ (50mm2)  με γειωτι τφπου Ε. 
Σα προϊόντα κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα ςφμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 62561 
 
 
3.ΦΩΣΙΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΣΟ ΧΩΡΟΤ 
Για   τον   φωτιςμό   του   περιβάλλοντοσ   χϊρου   χρειάηεται   θ   προμικεια,   τοποκζτθςθ   και   ςφνδεςθ με το 
ανάλογο διατομισ παροχικό καλϊδιο ,τεςςάρων   (4)   προβολζων τφπου  LED  ιςχφοσ   50 W,   για   εξωτερικι   
χριςθ,   με   τισ   αναμονζσ   του κεντρικοφ πίνακα διανομισ 

mailto:diaxox@corfu.gov.gr


 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ ανζρχεται ςε 37.200€ (με Φ.Π.Α. 24%).Θ εκτζλεςθ τθσ 
προμικειασ για τθν προμικεια, μεταφορά, τοποκζτθςθ ,εγκατάςταςθ και πλιρθ λειτουργία ενόσ 
αυτόματου θλεκτροπαράγωγου ηεφγουσ  κα πραγματοποιθκεί με τθν διαδικαςία τθσ απευκείασ ανάκεςθσ 
ςφμφωνα με το άρκρο 118 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016) και με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα 
από οικονομικισ άποψθ προςφοράσ βάςει τιμισ. Θ χρθματοδότθςθ τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν 
προζρχεται από τουσ ίδιουσ πόρουσ του Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ και Διαποντίων Νιςων. τον 
προχπολογιςμό του ζτουσ 2021 ζχει προβλεφκεί πίςτωςθ με Κ.Α.: 20.7135.015                                                                         

 

 

 

 

Κζρκυρα,    28 /09/2021 Κζρκυρα,  28 /09/2021 

υντάχθηκε Ελζγχθηκε 

   

 

  



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                            
ΔΗΜΟ  ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ & 
ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ  
Δ/ΝΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ  ΕΡΓΟΤ  

Δ/νςη: Κων/νου  Γεωργάκθ 38                            

Σ.Κ.: 49132                                          
Πληροφορίεσ : πυρίδων Κορωνάκθσ 

Σηλ: 2661064611                                                 

e – mail:  diaxox@corfu.gov.gr 

 
                              

ΣΙΣΛΟ:                                                          
 
 
 
 
 

ΦΟΡΕΑ: 
 

             ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 
                                    ΧΡΗΗ: 
                                         K.A.:                                                                       

 

                                                              

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 
ΗΛΕΚΣΡΟΓΕΝΝΗΣΡΙΑ ΚΑΙ 
ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΝΣΙΚΕΡΑΤΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΣΑΘΜΟ 
ΜΕΣΑΦΟΡΣΩΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ 
ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ Κ.ΚΕΡΚΤΡΑ &Δ.Ν 

ΔΗΜΟ  ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ & 
ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ                                 
37.200 € (με Φ.Π.Α. 24%) 

2021 
20.7135.015                                                                         

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

α/α ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ (ΧΩΡΙ 

Φ.Π.Α.) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Ζ 1 15600  € 15600 € 

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΙΝΑΚΑ 

ΜΕΣΑΓΩΓΗ 

1 800 € 800 € 

3 ΓΕΝΙΚΟ 

ΔΙΑΚΟΠΣΗ ΜΕ 

ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΤΠΕΡΣΑΗ 

1 1000 € 1000 € 

4 ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 

ΔΙΑΝΟΜΗ 

1 4000 € 4000 € 

5 ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΤΝΩΝ 

2 4000 € 8000 € 

6 ΦΩΣΙΜΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΣΟ 

ΧΩΡΟΤ 

6 100 € 600 € 

 ΤΝΟΛΟ 30.000€ 

 ΦΠΑ(24 %) 7.200€ 

 ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% 37.200€ 

 

 

 

Κέρκυρα, 28/09/2021 Κέρκυρα, 28/09/2021 

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                            
ΔΗΜΟ  ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ & 
ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ  
Δ/ΝΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ  ΕΡΓΟΤ  

Δ/νςη: Κων/νου  Γεωργάκθ 38                            

Σ.Κ.: 49132                                          

Πληροφορίεσ : πυρίδων Κορωνάκθσ 

Σηλ: 2661064611                                                 

e – mail:  diaxox@corfu.gov.gr 

 
                              
 

ΣΙΣΛΟ:                                                      
 
                            
 

                          
ΦΟΡΕΑ: 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

ΧΡΗΗ: 
K.A.: 

                                                              
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 
ΗΛΕΚΣΡΟΓΕΝΝΗΣΡΙΑ ΚΑΙ 
ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΝΣΙΚΕΡΑΤΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΣΑΘΜΟ 
ΜΕΣΑΦΟΡΣΩΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ 
ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ Κ.ΚΕΡΚΤΡΑ &Δ.Ν 
ΔΗΜΟ  ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ & 
ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ                                 
37.200 € (με Φ.Π.Α. 24%) 
2021 
20.7135.015                                                                         
 

 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο ςυγγραφήσ 

 
Θ παροφςα υπθρεςία αφορά: 

1.ΗΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΤΓΟ 

 Προμικεια, Μεταφορά, Σοποκζτθςθ, Εγκατάςταςθ και Πλιρθ Λειτουργία Ενόσ Αυτόματου 

Θλεκτροπαράγωγου Ηεφγουσ για το ΜΑ του Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ και Δ.Ν ςτον ΧΤΣΑ ΣΕΜΠΛΟΝΙΟΤ . Σο 

Θλεκτροπαραγωγό Ηεφγοσ, τφπου 110 kva, κα χρθςιμοποιείται για τθν τροφοδοςία των εγκαταςτάςεων 

του ΜΑ με θλεκτρικό ρεφμα ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ θλεκτροδότθςθσ από το δίκτυο τθσ ΔΕΘ. Για τθν 

αυτόματθ λειτουργία απαιτείται πίνακασ μεταγωγισ 160-200Α  με επιτθρθτι τάςθσ και χρονικά για τθν 

ορκι λειτουργία τθσ μεταγωγισ. 

τθν εγκατάςταςθ προβλζπεται γενικόσ διακόπτθσ πριν τον πίνακα μεταγωγισ εξοπλιςμζνοσ με 
υπερταςικι προςταςία (class 1), αμζςωσ μετά τον μετρθτι ΔΕΔΔΘΕ. τθν ςυνζχεια, πίνακασ διανομισ με 
δφο (2) αναχωριςεισ με ρφκμιςθ 70-100Α, μία (1) αναχϊρθςθ μονοφαςικι 35Α για τθν θλεκτροδότθςθ 
του οικίςκου, αναμονζσ για τον εξωτερικό φωτιςμό (4 πυλϊνεσ), μία (1) τριφαςικι πρίηα 3*16Α, μία 
τριφαςικι εφεδρικι αναμονι 3*25Α και δφο (2) μονοφαςικζσ ενιςχυμζνεσ πρίηεσ. 
 
2.ΑΝΣΙΚΕΡΑΤΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
Για  τθν  αντικεραυνικι   προςταςία   των   εγκαταςτάςεων   προβλζπεται   θ   τοποκζτθςθ   μιασ ακίδασ ςε 
κάκε υπερκαταςκευι, φψουσ  1 μζτρου και διαμζτρου 30mm τφπου FRANKLIN, επί   ιςτοφ   3   μζτρων   
καταςκευαςμζνου     από   ανοξείδωτο   ατςάλι     τοποκετθμζνου   ςτο  ψθλότερο ςθμείο των 
υπερκαταςκευϊν. 
Οι ακίδεσ κα ςυνδζονται μζςω κατάλλθλου αγωγοφ (50mm2)  με γειωτι τφπου Ε. 
Σα προϊόντα κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα ςφμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 62561. 
 
3.ΦΩΣΙΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΣΟ ΧΩΡΟΤ 
Για   τον   φωτιςμό   του   περιβάλλοντοσ   χϊρου   χρειάηεται   θ   προμικεια,   τοποκζτθςθ   και   ςφνδεςθ 
τεςςάρων   (4)   προβολζων τφπου  LED  ιςχφοσ   50waW,   για   εξωτερικι   χριςθ,   με   τισ   αναμονζσ   
του κεντρικοφ πίνακα διανομισ. 
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Θ πίςτωςθ κα επιβαρφνει ςτον προχπολογιςμό του Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ & Δ/Ν για το ζτοσ 2021 
τον Κ.Α.: 20.7135.015                                                                         
 με τίτλο «Προμικεια, Μεταφορά ,Σοποκζτθςθ ,Εγκατάςταςθ και Πλιρθ Λειτουργία Ενόσ Αυτόματου 
Θλεκτροπαράγωγου Ηεφγουσ » με ποςό 37.200 € (με  Φ.Π.Α 24%) . Για τθν ςωςτι τοποκζτθςθ απαιτείται 
βάςθ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα διαςτάςεων 300cm*400cm*25cm  με τθν απαραίτθτθ τριγωνικι γείωςθ 
λειτουργίασ. 
 

Άρθρο 2ο: Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

1. Ν. 2539/97  ¨ υγκρότθςθ τθσ πρωτοβάκμιασ Αυτοδιοίκθςθσ ¨. 
2. Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ/08-08-2016) περί Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν.  
3. Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Αϋ/08-06-2007) ¨ Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων ¨.  
4. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Αϋ/07-06-2010) ¨Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ ¨.         
5. N. 3731/2008 (ΦΕΚ Αϋ/263) ¨Αναδιοργάνωςθ τθσ δθμοτικισ αςτυνομίασ και ρυκμίςεισ λοιπϊν κεμάτων 

Τπουργείου Εςωτερικϊν ¨. 
6. Σο Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 

κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτό διοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο  Πρόγραμμα Διαφγεια και 
άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

7. Σο Ν.4013/2011 «περί ςφςταςθσ ενιαίασ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-
09-2011), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

8. To Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/29-05-2013) «Εκνικό φςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων υμβάςεων και 
άλλεσ διατάξεισ». 

9. Όπωσ ιςχφουν κατά τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και όποιεσ διατάξεισ ιςχφουν κατά το 
διάςτθμα αυτό και δεν αναφζρονται παραπάνω. 

 
 
Άρθρο 3ο: υμβατικά ςτοιχεία 

1. «Εργοδότθσ» ι «Κφριοσ του Ζργου (ΚτΕ)» ι «Ανακζτουςα Αρχι»: Διμοσ Κεντρικισ Κζρκυρασ & Δ.Ν  
Δ/νςθ: Κ. Γεωργάκθ 38, τ.κ.: 49132, e-mail: diaxox@corfu.gov.gr 

2. «Ανάδοχοσ»: Σο φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ςυνεταιριςμόσ ι κοινοπραξία ςτο οποίο κα κατακυρωκεί 
ο διαγωνιςμόσ. 

3. «Δθμοπρατοφςα Αρχι» ι «(ΔΑ)» και «Ανακζτουςα Αρχι»: Ο Διμοσ Κεντρικισ Κζρκυρασ & Δ.Ν   
4. «Διευκφνουςα Τπθρεςία»: Δ/νςθ Επ/κοφ Ζργου Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ και Δ.Ν 

5. «Προϊςταμζνθ Αρχι»: Ο  Διμοσ Κεντρικισ Κζρκυρασ & Δ.Ν  ι θ Οικονομικι επιτροπι κατά περίπτωςθ.  
6. «Διαγωνιηόμενοσ» - «Προςφζρων»: Σο φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ζνωςθ που κα υποβάλλει 
προςφορά.  
7. «Επιτροπι Διαγωνιςμοφ»: Σο αρμόδιο/α για τθν αποςφράγιςθ και τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν 

όργανο/α τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, το οποίο κα ςυγκροτθκεί ειδικά για το ςκοπό αυτό και το οποίο 
λειτουργεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί λειτουργίασ των ςυλλογικϊν 
οργάνων τθσ διοίκθςθσ. 

8. «Σεφχθ Διαγωνιςμοφ»: Κάκε τεφχοσ που εκδίδεται από τον Εργοδότθ και διατίκεται ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ κατά τθ διάρκεια τθσ Διαδικαςίασ, με τθν ακόλουκθ ςειρά ιςχφοσ:  
- Οικονομικι προςφορά 

- Προχπολογιςμόσ μελζτθσ 

- υγγραφι υποχρεϊςεων 
- Σεχνικι Ζκκεςθ 

9. «φμβαςθ»: Θ ζγγραφθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, θ οποία 
καταρτίηεται μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ Κατακφρωςθσ.  

10. «υμβατικό Σίμθμα»: Θ τιμι προςφοράσ ςτθν οποία κα κατακυρωκεί το Ζργο.  
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Άρθρο 4ο: Προχπολογιςμόσ προμήθειασ 
Θ προκθρυςςόμενθ προμικεια ζχει προχπολογιςμό 37.200€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. (24%). τον 
προχπολογιςμό ζτουσ 2021 του Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ & Δ.Ν  ζχει προβλεφκεί θ πίςτωςθ με Κ.Α.: 
20.7135.015 με τίτλο «Προμήθεια Μεταφορά, Σοποθζτηςη, Εγκατάςταςη και Πλήρη Λειτουργία Ενόσ 
Αυτόματου Ηλεκτροπαράγωγου Ζεφγουσ».  
 
 
 
Άρθρο 5ο: Χρόνοσ και τόποσ εκτζλεςησ εργαςιών 
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παρζχει όλα τα προσ προμικεια υλικά και να εκτελζςει όλεσ τισ 
εργαςίεσ εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υπογραφι. Όλεσ οι εργαςίεσ κα πραγματοποιθκοφν ςτο 
χϊρο του ΜΑ Σεμπλονίου. 
 
 
Άρθρο 6ο: Σρόποσ ανάθεςησ τησ υπηρεςίασ 

Θ επιλογι του αναδόχου κα γίνει με κριτιριο τθσ απευκείασ ανάκεςθσ,ςφμφωνα με τθν υπεφκυνθ 
διλωςθ Ν.1599/1986,τθσ παρ.2 του άρκρου 73 του  Ν. 4412/2016. 
 
 
Άρθρο 7ο: Δικαίωμα υμμετοχήσ – Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ 

Γίνονται δεκτοί αναγνωριςμζνοι επαγγελματίεσ, με τθν ζννοια τθσ απόδειξθσ εγγραφισ τουσ ςε 
επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο κατά τουσ όρουσ που κακορίηονται από τουσ νόμουσ τθσ χϊρασ που 
είναι εγκατεςτθμζνοι. Σο παραπάνω αποδεικτικό για τθν Ελλάδα παρζχεται από το οικείο Επιμελθτιριο  
και για τισ άλλεσ χϊρεσ – μζλθ τθσ Ε.Ε. από τα αντίςτοιχα Επιμελθτιρια.  
Οι υποψιφιοι ανάδοχοι κα πρζπει επί ποινή αποκλειςμοφ να κατακζςουν τα κάτωκι δικαιολογθτικά: 

 Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα. 
 Φορολογικι Ενθμερότθτα. 
 Τπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/1986, τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016. 
 Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ ι του υποψιφιου νομικοφ προςϊπου. 
 Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι οικονομικοί φορείσ ςυμμετζχουν με αντιπροςϊπουσ. 
 Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο Επιμελθτιριο.   

 
 

 
Άρθρο 8ο: φνταξη και Τποβολή προςφορών 

Οι προςφορζσ κα είναι ενυπόγραφεσ από τουσ ¨διαγωνιηόμενουσ¨. Οι προςφορζσ υποβάλλονται 
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, αναγράφονται δε ευκρινϊσ τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ.   
 
 

 
Άρθρο 9ο: Ανωτζρα βία 
Ωσ ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι αδφνατο να προβλεφκεί ζςτω 
και εάν για τθν πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ επζλευςθσ του καταβλικθκε υπερβολικι επιμζλεια και 
επιδείχκθκε θ ανάλογθ ςφνεςθ. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτζρασ βίασ είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα 
φυςικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται ςε φυςικό γεγονόσ ι ςε περιςτάςεισ για τισ οποίεσ ο 
εντολοδόχοσ ι ο εντολζασ είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαςτικι απεργία προςωπικοφ, πόλεμοσ, ατφχθμα, 
αιφνίδια αςκζνεια του προςωπικοφ του εντολοδόχου κ.α. ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία υπάρξει λόγοσ 
ανωτζρασ βίασ ο εντολοδόχοσ οφείλει να ειδοποιιςει αμελλθτί τον εντολζα και να καταβάλει κάκε 
δυνατι προςπάκεια ςε ςυνεργαςία με το άλλο μζροσ για να υπερβεί τισ ςυνζπειεσ και τα προβλιματα 
που ανζκυψαν λόγω τθσ ανωτζρασ βίασ. Ο όροσ περί ανωτζρασ βίασ εφαρμόηεται ανάλογα και για τον 
εντολζα προςαρμοηόμενοσ ανάλογα. 
 



 
 
Άρθρο 10ο: Φόροι – Σζλη – Κρατήςεισ 

Ο ανάδοχοσ βαρφνεται με όλουσ τουσ νόμιμουσ φόρουσ, τζλθ & κρατιςεισ που ιςχφουν κατά τθν θμζρα 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.  
 
 
Άρθρο 11ο: Αναθεώρηςη τιμών  
Οι τιμζσ δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά  παραμζνουν 
ςτακερζσ και αμετάβλθτεσ.   
 
 
Άρθρο 12ο: Παραλαβή και Πληρωμή  

Επειδι θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ παρεχόμενθσ προμικειασ  είναι ίςθ με το ποςό τθσ παρ. 1 του άρκρου 118, 

περί απευκείασ ανάκεςθ, θ παραλαβι τθσ προμικειασ κα γίνει με βεβαίωςθ που κα εκδοκεί από τον 

αρμόδιο προϊςτάμενο τθσ διεφκυνςθσ Επιχειρθςιακοφ Ζργου για τθν οποία προορίηεται θ εν λόγω 

υπθρεςία (παρ. 1 άρκρο 107 του ν. 4782/2021). Ο αρμόδιοσ προϊςτάμενοσ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ 

ελζγχουσ κα ςυντάξει βεβαίωςθ οριςτικισ παραλαβισ ι προςωρινισ παραλαβισ ςτο οποίο αναφζρει τισ 

παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον οι παρεχόμενθ προμικεια δεν 

ανταποκρίνεται  πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ 

επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα τθσ προμικειασ και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ 

ςχετικζσ ανάγκεσ ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 219 του ν. 4412/16. 

 το ποςό τθσ αμοιβισ ςυμπεριλαμβάνονται οι βαρφνοντεσ τον εντολοδόχο φόροι και βάρθ. Θ αμοιβι δεν 

υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε λόγο και αιτία και παραμζνει ςτακερι και αμετάβλθτθ 

κακ’ όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ εντολισ. Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν 

προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του 

άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 102 του Ν. 4782/2021 κακϊσ και 

κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 

ζλεγχο και τθν πλθρωμι. Σον ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ 

επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με  τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 

 
 
 
Άρθρο 13ο: Εκχώρηςη τησ εργαςίασ ςε τρίτο 

Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ από τον ανάδοχο ςε τρίτο μζρουσ ι άλλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
χωρίσ απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Διμου Κεντρικισ Κζρκυρασ & Δ.Ν  . Θ απόφαςθ αυτι 
παρζχεται εφ’ όςον ο τρίτοσ ςτον οποίο γίνεται θ εκχϊρθςθ ζχει τα προςόντα που εγγυϊνται, κατά τθν 
κρίςθ του υμβουλίου, τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. ε καμία περίπτωςθ ο ανάδοχοσ δεν 
απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ εργαςιϊν ςε τρίτουσ ι 
εκχϊρθςθσ ι υπεργολαβίασ, οφτε ο Διμοσ Κεντρικισ Κζρκυρασ & Δ.Ν ςυνδζεται ςυμβατικά με τα τρίτα 
αυτά πρόςωπα.  
Σροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ επιτρζπεται βάςθ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016. 
 
 
 
 
 



 
Άρθρο 14ο: Σελικζσ Διατάξεισ  
χετικά με τισ κυρϊςεισ κλπ. ι τθν επίλυςθ των διαφορϊν μεταξφ υνδζςμου και αναδόχου, πριν και μετά 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, γίνεται εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων- Τπεφκυνθ διλωςθ Ν. 
1599/1986, τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 

 

 

 

 

 

 

Κζρκυρα,   28/09/2021 Κζρκυρα,   28/09/2021 

υντάχθηκε Ελζγχθηκε 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                            
ΔΗΜΟ  ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ & 
ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ  
Δ/ΝΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΤ  ΕΡΓΟΤ  

Δ/νςη: Κων/νου  Γεωργάκθ 38                            
Σ.Κ.: 49132                                          
Πληροφορίεσ : πυρίδων Κορωνάκθσ 

Σηλ: 2661064611                                                 

e – mail:  diaxox@corfu.gov.gr 

 
ΣΙΣΛΟ : 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΟΡΕΑ: 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 
ΧΡΗΗ: 

                                   K.A.: 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 
ΗΛΕΚΣΡΟΓΕΝΝΗΣΡΙΑ ΚΑΙ 
ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΑΝΣΙΚΕΡΑΤΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ 
ΣΑΘΜΟ ΜΕΣΑΦΟΡΣΩΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΤ Κ.ΚΕΡΚΤΡΑ &Δ.Ν 
ΔΗΜΟ  ΚΕΝΣΡΙΚΗ 
ΚΕΡΚΤΡΑ & ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ 
ΝΗΩΝ                                 
37.200 € (με Φ.Π.Α. 24%) 
2021 
20.7135.015                                                                         
 

 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

α/α ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ (ΧΩΡΙ Φ.Π.Α.) ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΣΙΜΗ 

1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Ζ 1   

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 

ΜΕΣΑΓΩΓΗ 

1   

3 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΣΗ 

ΜΕ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΤΠΕΡΣΑΗ 

1   

4 ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 

ΔΙΑΝΟΜΗ 

1   

5 ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΤΝΩΝ 

2   

6 ΦΩΣΙΜΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΣΟ 

ΧΩΡΟΤ 

6   

 ΤΝΟΛΟ  

 ΦΠΑ(24 %)  

 ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%  

 

 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 
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