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ΝΟΜΟΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                                                                                                       

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

&  ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                                                         
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,                                
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ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
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Ηλεκτρ.ταχ: culture@corfu.gov.gr                                                                

 

              ΜΕΛΕΤΗ  32/2021                     

Προμήθεια διάκοσμου, για το στολισμό της πόλεως της Κέρκυρας  

την Χριστουγεννιάτικη περίοδο 2021 
 

Κ.Α.Ε. 15.7135.005 «Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και εξοπλισμού» 

 

CPV 44210000-5 (Κατασκευές και μέρη κατασκευών) 

 

 

Με την 6-32/29-3-2021 (ΑΔΑ:ΨΧΦ446ΜΓ2Α-1ΞΛ) απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε 

την διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων δράσεων και εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα στην πόλη της 

Κέρκυρας.  

Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω είναι αναγκαία η προμήθεια και τοποθέτηση διακοσμητικών 

ελαφρών κατασκευών (χρ. δένδρα, μάγοι, ξωτικά, καλικάντζαροι, τρενάκι, κ.α.). 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην αγορά και τοποθέτηση κατασκευών - ομοιωμάτων από διογκωμένη 

πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m), επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη με πολυουρία για ενιαία επιφάνεια 

επικάλυψης, με πολυεστέρα για πλήρη αδιαβροχοποίηση,  ζωγραφισμένη στο χέρι, με κατάλληλες βάσεις 

στήριξης (πάκτωσης ή στερέωσης). Το κόστος της προμήθειας, είναι μέρος του σχετικής εγκεκριμένης 

δαπάνης, όπως αναφέρεται στην 6-32/29-3-2021 απόφαση.  
 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Τεχνική περιγραφή 

2. Ενδεικτικός προϋπολογισμός 

3. Τιμολόγιο Οικονομικής Προσφοράς 

4. Συγγραφή ειδικών υποχρεώσεων 
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ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
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 ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

 

α/α Περιγραφή:  

Προμήθεια κατασκευών - ομοιωμάτων από διογκωμένη πολυστερίνη EPS 

(20kg/sq.m), επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη με πολυουρία, με 

πολυεστέρα για πλήρη αδιαβροχοποίηση,  ζωγραφισμένη στο χέρι, με 

κατάλληλες βάσεις στήριξης (Περιλαμβάνεται η μεταφορά και τοποθέτηση) 

 

Ποσότητα 

(τμχ) 

1 Χριστουγεννιάτικες κολόνες αποτελούμενη από τέσσερις μπάλες                                                                                  

διαμέτρου 0,40 , 0,40 , 0,30 , 0,20 εκ,  και κωνοειδή κορυφή, με διαφορετικό 

σχεδιασμό και χρωματισμό,  ολικού ύψους  3, 00 μ. σε βάση 0,70 χ 0,70 εκ.                                                     

 

4 

2 Στοίβα Χριστουγεννιάτικων δώρων με διαφορετικό σχεδιασμό και 

χρωματισμό, αποτελούμενη από:   

- Κουτιά: 3 τμχ, 50 Χ 50 εκ, 3τεμ 50 Χ 60 εκ, 4 τμχ 50 Χ40 

- Μπάλες χριστουγεννιάτικες: 3 τμχ διαμέτρου 0,20 εκ. 

- Λούτρινα παιχνίδια - ζωάκια: 3 τμχ, ύψους 0,30 έως 0,70 εκ 

 

 

1 

3 Θρόνος Αγ. Βασίλη, διαστάσεων 0,8 Χ 0,8 Χ 1020 (ύψος)  1 

4 Μολυβένιος στρατιώτης (άγαλμα) τρισδιάστατος, ύψους 3,5 m σε βάση 70 X 

70 cm 

2 

5 Ξωτικά με διαφορετικό σχεδιασμό και χρωματισμό, ύψους 1μ 4 

6 Γλειφιτζούρια με διαφορετικό σχεδιασμό και χρωματισμό, ύψους 1μ 8 

7 Χριστουγεννιάτικα δένδρα, τρισδιάστατα, ύψους 1,5μ 2 

8 Σετ από στοιβαγμένες Χριστουγεννιάτικες μπάλες με διάμετρο 0,50εκ/ τμχ.   

Ολικό μήκος κατασκευής 2 Χ 2 μ.  και ύψους 1,70 μ., με διαφορετικό 

χρωματισμό                                         

15 

 Σύνολο τεμαχίων 37 

 

            

 

 

 

 



 

 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

 

α/

α 

 

Περιγραφή:  

 

 

Τιμή 

μονάδας 

(τμχ) 

 

ΤΜΧ 

 

Τιμή χωρίς 

ΦΠΑ 

 

 

ΦΠΑ 24% 

 

 

Τελική 

τιμή 

1 Χριστουγεννιάτικες κολόνες αποτελούμενη 

από τέσσερις μπάλες                                                                                  

διαμέτρου 0,50 , 0,40 , 0,30 , 0,20 εκ,  και 

κωνοειδή κορυφή, με διαφορετικό σχεδιασμό 

και χρωματισμό,  ολικού ύψους  3, 00 μ. σε 

βάση 0,70 χ 0,70 εκ.                                                     

2.000,00 

 

4 
8.000,00 1.920,00 9.920,00 

2 Στοίβα Χριστουγεννιάτικων δώρων με 

διαφορετικό σχεδιασμό και χρωματισμό, 

αποτελούμενη από:   

- Κουτιά: 3 τμχ, 50 Χ 50 εκ, 3τεμ 50 Χ 60 

εκ, 4 τμχ 50 Χ40 

- Μπάλες χριστουγεννιάτικες: 3 τμχ 

διαμέτρου 0,20 εκ. 

- Λούτρινα παιχνίδια - ζωάκια: 3 τμχ, 

ύψους 0,30 έως 0,70 εκ 

1.200,00 

 

1 
1.200,00 288,00 1.488,00 

3 Θρόνος Αγ. Βασίλη, διαστάσεων 0,8 Χ 0,8 

Χ 1020 (ύψος)  
300,00 1 300,00 72,00 372,00 

4 Μολυβένιος στρατιώτης (άγαλμα) 

τρισδιάστατος, ύψους 3,5 m σε βάση 70 X 

70 cm 

1.500,00 2 3.000,00 720,00 3.720,00 

5 Ξωτικά με διαφορετικό σχεδιασμό και 

χρωματισμό, ύψους 1μ 200,00 4 800,00 192,00 992,00 

6 Γλειφιτζούρια με διαφορετικό σχεδιασμό 

και χρωματισμό, ύψους 1μ 200,00 8 1.600,00 384,00 1.984,00 

7 Χριστουγεννιάτικα δένδρα, τρισδιάστατα, 

ύψους 1,5μ 300,00 2 600,00 144,00 744,00 

8 Σετ από στοιβαγμένες Χριστουγεννιάτικες 

μπάλες με διάμετρο 0,50εκ/ τμχ.   

Ολικό μήκος κατασκευής 2 Χ 2 μ.  και 

ύψους 1,70 μ., με διαφορετικό χρωματισμό                                         

300,00 15 4.500,00 1.080,00 5.580,00 

ΣΥΝΟΛΑ 37 20.000,00 4.800,00 24.800,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
1.  Αντικείμενο Σύμβασης 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι αγορά και τοποθέτηση κατασκευών - ομοιωμάτων από διογκωμένη 

πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m), επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη με πολυουρία για ενιαία επιφάνεια 

επικάλυψης, με πολυεστέρα για πλήρη αδιαβροχοποίηση,  ζωγραφισμένη στο χέρι, με κατάλληλες βάσεις 

στήριξης (πάκτωσης ή στερέωσης). 
 

2.  Προϋπολογισμός 

Η  προμήθεια του ανωτέρω υλικού έχει προϋπολογισμό 24.800,00   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

και έχει αριθμό αναφοράς 44210000-5 (Κατασκευές και μέρη κατασκευών). 

Το ποσό αυτό θα καλυφθεί από σχετική πίστωση από τον  Κ.Α.Ε. 15.7135.005 «Προμήθεια 

Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και εξοπλισμού» του προϋπολογισμού  του Δήμου Κεντρικής 

Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων,  για το έτος 2021.  

 

3. Τρόπος εκτέλεσης σύμβασης 

Η εκτέλεση της σύμβασης αυτής,  θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής για το σύνολο των 

αναφερόμενων αντικειμένων, για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  

 

4.  Σύνταξη και υποβολή προσφορών 

Οι προσφορές θα είναι ενυπόγραφες από τους «διαγωνιζόμενους και υποβάλλονται   μέσα σε ενιαίο 

φάκελο στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται  ευκρινώς: 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 
( Πρωτόκολλο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών) 

 
Δ/ΝΣΗ: Λ. Αλεξάνδρας 6

Α 
, Τ.Κ 49100 Κέρκυρα 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την υπηρεσία με τίτλο: 

 

«Προμήθεια διάκοσμου για το στολισμό της πόλεως της Κέρκυρας  

την Χριστουγεννιάτικη περίοδο 2021» 
 

Προϋπολογισμού μελέτης : 24.800,00€   (με Φ.Π.Α.) 
 

(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών       /    /2021). 
 

«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 
 
5.  Υλοποίηση & Διάρκεια σύμβασης 

α) Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως τις 31-12-2021  

β) Ο προμηθευτής αναλαμβάνει τη μεταφορά και τοποθέτηση των ειδών – κατασκευών, έως τις 10-

12-2021 σε χώρο/χώρους σύμφωνα με τις υποδείξεις του εκάστοτε οριζόμενου υπαλλήλου του 

Τμήματος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.  

γ) Η μεταφορά και τοποθέτηση των ειδών - κατασκευών, θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη, προσωπικό 

και έξοδα του αναδόχου.  



δ) Σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής κάποιας κατασκευής λόγω ελαττώματος, αυτή θα πρέπει να 

αντικατασταθεί άμεσα από άλλη αντίστοιχη. 

 

6. Παραλαβή  

Παραλαβή των αντικειμένων της σύμβασης, θα γίνει από τον προϊστάμενο του Τμήματος 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, ή σε περίπτωση κωλύματος, από την προϊσταμένη της 

Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

 

7. Ειδικές απαιτήσεις – δικαιολογητικά 

Α) Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, επί 

ποινή αποκλεισμού, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα 

συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας (κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτήρια ή 

κατασκευές ειδών διακόσμησης). Ως απόδειξη της άσκησης της δραστηριότητας προσκομίζεται 

βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο της έδρας 

εγκατάστασης του προμηθευτή. 

 

Β) Στατική επάρκεια κατασκευών. 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, επί 

ποινή αποκλεισμού, απαιτείται να καταθέσουν συμπληρωμένο το έντυπο της Τεχνικής προσφοράς, 

το οποίο θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από μηχανικό 

για την στατική επάρκεια όλων των κατασκευών που αναφέρονται σε αυτό. 

  

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗΣ 

  

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΙΝΗΣ 

ΤΕ/Β/ΜΟΥΣΙΚΩΝ 
ΦΩΤΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ 

ΔΕ/Α/ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
ΜΑΡΙΑ ΣΑΓΙΑΔΙΝΟΥ 

ΠΕ/Α/ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ - ΟΙΚ/ΚΟΥ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Της επιχείρησης ……………………………………………........................................................,  

 

έδρα ………………................, Δ/νση…………………...............................................................  

 

ΑΦΜ:............................................. τηλέφωνο …………………..........email…………………... 

 

 

Περιγραφή:  

Προμήθεια κατασκευών - ομοιωμάτων από διογκωμένη πολυστερίνη EPS 

(20kg/sq.m), επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη με πολυουρία, με πολυεστέρα για 

πλήρη αδιαβροχοποίηση,  ζωγραφισμένη στο χέρι, με κατάλληλες βάσεις στήριξης 

(Περιλαμβάνεται η μεταφορά και τοποθέτηση) 

 

Ποσότητα 

(τμχ) 

Χριστουγεννιάτικες κολόνες αποτελούμενη από τέσσερις μπάλες                                                                                  

διαμέτρου 0,40 , 0,40 , 0,30 , 0,20 εκ,  και κωνοειδή κορυφή, με διαφορετικό 

σχεδιασμό και χρωματισμό,  ολικού ύψους  3, 00 μ. σε βάση 0,70 χ 0,70 εκ.                                                     

 

4 

Στοίβα Χριστουγεννιάτικων δώρων με διαφορετικό σχεδιασμό και χρωματισμό, 

αποτελούμενη από:   

- Κουτιά: 3 τμχ, 50 Χ 50 εκ, 3τεμ 50 Χ 60 εκ, 4 τμχ 50 Χ40 

- Μπάλες χριστουγεννιάτικες: 3 τμχ διαμέτρου 0,20 εκ. 

- Λούτρινα παιχνίδια - ζωάκια: 3 τμχ, ύψους 0,30 έως 0,70 εκ 

 

 

1 

Θρόνος Αγ. Βασίλη, διαστάσεων 0,8 Χ 0,8 Χ 1020 (ύψος)  1 

Μολυβένιος στρατιώτης (άγαλμα) τρισδιάστατος, ύψους 3,5 m σε βάση 70 X 70 cm 2 

Ξωτικά με διαφορετικό σχεδιασμό και χρωματισμό, ύψους 1μ 4 

Γλειφιτζούρια με διαφορετικό σχεδιασμό και χρωματισμό, ύψους 1μ 8 

Χριστουγεννιάτικα δένδρα, τρισδιάστατα, ύψους 1,5μ 2 

Σετ από στοιβαγμένες Χριστουγεννιάτικες μπάλες με διάμετρο 0,50εκ/ τμχ.   

Ολικό μήκος κατασκευής 2 Χ 2 μ.  και ύψους 1,70 μ., με διαφορετικό χρωματισμό                                         

15 

 Σύνολο τεμαχίων 37 

 

 

Ο προσφέρων 

 

……………………….. 

Ημερομηνία - Σφραγίδα - Υπογραφή 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Της επιχείρησης ……………………………………………........................................................,  

έδρα ………………................, Δ/νση…………………............................................................... 

ΑΦΜ:............................................. τηλέφωνο …………………..........email…………………... 

α/

α 

Περιγραφή:  

Προμήθεια κατασκευών - ομοιωμάτων από 

διογκωμένη πολυστερίνη EPS (20kg/sq.m), 

επεξεργασμένη και στεγανοποιημένη με 

πολυουρία, με πολυεστέρα για πλήρη 

αδιαβροχοποίηση,  ζωγραφισμένη στο χέρι, με 

κατάλληλες βάσεις στήριξης (Περιλαμβάνεται η 

μεταφορά και τοποθέτηση) 

 

Τιμή 

μονάδας 

(τμχ) 

 

ΤΜΧ 

 

Τιμή χωρίς 

ΦΠΑ 

 

 

ΦΠΑ 24% 

 

 

Τελική 

τιμή 

1 Χριστουγεννιάτικες κολόνες αποτελούμενη από 

τέσσερις μπάλες                                                                                  

διαμέτρου 0,50 , 0,40 , 0,30 , 0,20 εκ,  και 

κωνοειδή κορυφή, με διαφορετικό σχεδιασμό και 

χρωματισμό,  ολικού ύψους  3, 00 μ. σε βάση 0,70 

χ 0,70 εκ.                                                     

 

 

4 
   

2 Στοίβα Χριστουγεννιάτικων δώρων με 

διαφορετικό σχεδιασμό και χρωματισμό, 

αποτελούμενη από:   

- Κουτιά: 3 τμχ, 50 Χ 50 εκ, 3τεμ 50 Χ 60 εκ, 

4 τμχ 50 Χ40 

- Μπάλες χριστουγεννιάτικες: 3 τμχ 

διαμέτρου 0,20 εκ. 

- Λούτρινα παιχνίδια - ζωάκια: 3 τμχ, ύψους 

0,30 έως 0,70 εκ 

 

 

 

1 

   

3 Θρόνος Αγ. Βασίλη, διαστάσεων 0,8 Χ 0,8 Χ 

1020 (ύψος)  
 1    

4 Μολυβένιος στρατιώτης (άγαλμα) 

τρισδιάστατος, ύψους 3,5 m σε βάση 70 X 70 

cm 

 2    

5 Ξωτικά με διαφορετικό σχεδιασμό και 

χρωματισμό, ύψους 1μ  4    

6 Γλειφιτζούρια με διαφορετικό σχεδιασμό και 

χρωματισμό, ύψους 1μ  8    

7 Χριστουγεννιάτικα δένδρα, τρισδιάστατα, 

ύψους 1,5μ  2    

8 Σετ από στοιβαγμένες Χριστουγεννιάτικες μπάλες 

με διάμετρο 0,50εκ/ τμχ.   

Ολικό μήκος κατασκευής 2 Χ 2 μ.  και ύψους 

1,70 μ., με διαφορετικό χρωματισμό                                         

 15    

ΣΥΝΟΛΑ 37    

 
Ο προσφέρων 

 

……………………….. 
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