
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ  
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :14/2021   
 

Tίτλος:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΑΣΤΡΩΝ» 
 

Προϋπολογισμός Μελέτης : 19.964,00 € (με Φ.Π.Α.  24%) 
 
Κ.Α. 35.7135.002        

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ 
   Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γλαστρών που θα τοποθετηθούν κυρίως σε διάφορα σημεία της 
πόλης της Κέρκυρας για το διάκοσμο της, όπως πεζόδρομους, πλατείες, προαύλιο χώρο Δημοτικών κτιρίων,  
κ.λ.π. 
  Οι γλάστρες αυτές θα είναι κεραμικές, χειροποίητες, αντοχής, χρώματος κίτρινο – λευκό και  θα 
περιλαμβάνεται και η μεταλλική βάση στήριξης τους, όπως περιγράφεται παρακάτω στις τεχνικές 
προδιαγραφές τους. 
                                                                     ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Γλάστρα  κεραμική, χειροποίητη, αντοχής, χρώμα άσπρο κίτρινο, με 3 ζωνάρια, διάμετρο 55 εκατοστά 
πάνω, 45 εκατοστά κάτω. Ύψος 80 εκατοστά, πάχος 3 εκατοστά πάνω χείλος και 2 εκατοστά κάτω στη 
βάση της. Συμπεριλαμβάνεται μεταλλική  βάση από λάμα γαλβανιζέ, 3 εκατοστά πλάτος, πάχος 0,5 
εκατοστά, με ένα δαχτυλίδι και τρία πόδια στήριξης ύψος 40 εκατοστά,  βάση  στα πόδια με τρύπες 
στην άκρη ώστε να βιδωθούν στο πεζοδρόμιο (περιλαμβάνονται οι βίδες). Χρώματος  παραδοσιακό 
πράσινο  κυπαρισσί με κωδικό (ral 6009).  Στη γλάστρα πάνω από τη μεταλλική  βάση θα υπάρχει 
ανάγλυφο το σήμα της Κέρκυρας,( διαστάσεων 15εκ. *15 εκ. ) όπως φαίνεται παρακάτω. 

 
2. Γλάστρα κεραμική, χειροποίητη,  αντοχής, χρώμα άσπρο κίτρινο, σε σχήμα λεκάνης,  με διάμετρο  

πάνω 70 εκατοστά και 41 εκατοστά κάτω, ύψος 27 εκατοστά και πάχος χείλους 3 εκατοστά πάνω και 
2 εκατοστά κάτω στη βάση της. Συμπεριλαμβάνεται μεταλλική βάση από λάμα γαλβανιζέ 3 εκατοστά 
πλάτος, πάχος 0,5 εκατοστά, με ένα δαχτυλίδι και τρία πόδια στήριξης ύψος 40 εκατοστά, βάση στα 
πόδια με τρύπες στην  άκρη ώστε να βιδωθούν στο πεζοδρόμιο (περιλαμβάνονται οι βίδες).  
Χρώματος παραδοσιακό πράσινο κυπαρισσί με κωδικό (ral 6009). 

    Ο προμηθευτής  έχει την υποχρέωση της προμήθειας, μεταφοράς και παράδοσης των γλαστρών, όπως 
προβλέπονται από την παρούσα μελέτη μέσω των αποθηκών του Δήμου  και σε χώρο που θα υποδειχθεί από 
την υπηρεσία σύμφωνα με τις ανάγκες της . Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 
19.964,00 € με Φ.Π.Α.  24%   και θα βαρύνει τον  Κ.Α. 35.7135.002 του Δημοτικού Προϋπολογισμού για το 
έτος 2021. 

                                                                                                                             Κέρκυρα,  25/11/2021 
                                                       
                    ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

        
ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
         ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ   

Ο ΑΝ/ΤΗΣ 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

    
Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 



            
     
           
 

 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ  

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :14/2021   
 

                                             ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 Κ.Α.   35.7135.002             «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΛΑΣΤΡΩΝ» 
Προϋπολογισμός Μελέτης : 19.964,00 € (με Φ.Π.Α.  24%) 

 

Α/Α                  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
            CPV   16160000-4 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ     ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ         
(ΕΥΡΩ) 

 ΣΥΝΟΛΟ      
ΔΑΠΑΝΗΣ        
(ΕΥΡΩ) 

   1 Γλάστρα  κεραμική, χειροποίητη, αντοχής, 
χρώμα άσπρο κίτρινο, με 3 ζωνάρια, 
διάμετρο 55 εκατοστά πάνω, 45 εκατοστά 
κάτω. Ύψος 80 εκατοστά, πάχος 3 
εκατοστά πάνω χείλος και 2 εκατοστά 
κάτω στη βάση της. Συμπεριλαμβάνεται 
μεταλλική  βάση από λάμα γαλβανιζέ, 3 
εκατοστά πλάτος, πάχος 0,5 εκατοστά, με 
ένα δαχτυλίδι και τρία πόδια στήριξης 
ύψος 40 εκατοστά,  βάση  στα πόδια με 
τρύπες στην άκρη ώστε να βιδωθούν στο 
πεζοδρόμιο (περιλαμβάνονται οι βίδες). 
Χρώματος  παραδοσιακό πράσινο  
κυπαρισσί με κωδικό (ral 6009).  Στη 
γλάστρα πάνω από τη μεταλλική βάση θα 
υπάρχει ανάγλυφο το σήμα της Κέρκυρας.  

        100        110,00     11.000,00 

   2 Γλάστρα κεραμική, χειροποίτη,  αντοχής, 
χρώμα άσπρο κίτρινο, σε σχήμα λεκάνης,  
με διάμετρο  πάνω 70 εκατοστά και 41 
εκατοστά κάτω, ύψος 27 εκατοστά και 
πάχος χείλους 3 εκατοστά πάνω και 2 
εκατοστά κάτω στη βάση της. 
Συμπεριλαμβάνεται μεταλλική βάση από 
λάμα γαλβανιζέ 3 εκατοστά πλάτος, πάχος 
0,5 εκατοστά, με ένα δαχτυλίδι και τρία 
πόδια στήριξης ύψος 40 εκατοστά, βάση 
στα πόδια με τρύπες στην  άκρη ώστε να 
βιδωθούν στο πεζοδρόμιο 
(περιλαμβάνονται οι βίδες).  Χρώματος 
παραδοσιακό πράσινο κυπαρισσί με 
κωδικό (ral 6009). 

          51         100,00      5.100,00 



Σύνολο καθαρής αξίας         16.100,00 

ΦΠΑ 24%         3.864,00 

Γενικό σύνολο δαπάνης        19.964,00 

 
Οι ανωτέρω τιμές προήλθαν από έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε. 
 
 
                                                                                                                                       Κέρκυρα,  25/11/2021 

 

 

 

           ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

               Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ               

                      Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

     ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                  

        Π.Ε.  ΓΕΩΠΟΝΩΝ    

                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ  

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :14/2021   
 

                               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

   Κ.Α.   35.7135.002        «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΛΑΣΤΡΩΝ»    

Α/Α                  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
            CPV   16160000-4 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ     ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ         
(ΕΥΡΩ) 

 ΣΥΝΟΛΟ      
ΔΑΠΑΝΗΣ        
(ΕΥΡΩ) 

   1 Γλάστρα  κεραμική, χειροποίητη, αντοχής, 
χρώμα άσπρο κίτρινο, με 3 ζωνάρια, 
διάμετρο 55 εκατοστά πάνω, 45 εκατοστά 
κάτω. Ύψος 80 εκατοστά, πάχος 3 
εκατοστά πάνω χείλος και 2 εκατοστά 
κάτω στη βάση της. Συμπεριλαμβάνεται 
μεταλλική  βάση από λάμα γαλβανιζέ, 3 
εκατοστά πλάτος, πάχος 0,5 εκατοστά, με 
ένα δαχτυλίδι και τρία πόδια στήριξης 
ύψος 40 εκατοστά,  βάση  στα πόδια με 
τρύπες στην άκρη ώστε να βιδωθούν στο 
πεζοδρόμιο (περιλαμβάνονται οι βίδες). 
Χρώματος  παραδοσιακό πράσινο  
κυπαρισσί με κωδικό (ral 6009).  Στη 
γλάστρα πάνω από τη βάση θα υπάρχει 
ανάγλυφο το σήμα της Κέρκυρας.  

        100              

   2 Γλάστρα κεραμική, χειροποίτη,  αντοχής, 
χρώμα άσπρο κίτρινο, σε σχήμα λεκάνης,  
με διάμετρο  πάνω 70 εκατοστά και 41 
εκατοστά κάτω, ύψος 27 εκατοστά και 
πάχος χείλους 3 εκατοστά πάνω και 2 
εκατοστά κάτω στη βάση της. 
Συμπεριλαμβάνεται μεταλλική βάση από 
λάμα γαλβανιζέ 3 εκατοστά πλάτος, πάχος 
0,5 εκατοστά, με ένα δαχτυλίδι και τρία 
πόδια στήριξης ύψος 40 εκατοστά, βάση 
στα πόδια με τρύπες στην  άκρη ώστε να 
βιδωθούν στο πεζοδρόμιο 
(περιλαμβάνονται οι βίδες).  Χρώματος 
παραδοσιακό πράσινο κυπαρισσί με 
κωδικό (ral 6009). 

          51               

Σύνολο καθαρής αξίας          

ΦΠΑ 24%          

Γενικό σύνολο δαπάνης        

                                                                                                                    

                                                                                                                Κέρκυρα,  …./…./2021 

                                                                                                                      Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 



 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :14/2021 
   
Tίτλος:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΑΣΤΡΩΝ» 
Προϋπολογισμός Μελέτης : 19.964,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)   
Κ.Α. 35.7135.002 
                  
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 

Α΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
α) Οι τιμές του τιμολογίου αφορούν κάθε μονάδα είδους (τεμάχιο), το οποίο πληροί τις τεχνικές 
προδιαγραφές της Τεχνικής Έκθεσης. 
β) Σε κάθε τιμή θα περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η παράδοση των γλαστρών στις αποθήκες 
του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, οι νόμιμες κρατήσεις και πάσα αιτούμενη δαπάνη μη 
ρητώς αναφερόμενη πλην όμως αναγκαία για την πλήρη έντεχνο και συμφώνως προς τους όρους εκτέλεσης 
της προμήθειας. 
γ) Δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 
 
Β’ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Για την προμήθεια των ζητούμενων ειδών, κατά τις προδιαγραφές της μελέτης και της Συγγραφής 
Υποχρεώσεων  Σ.Υ. οι τιμές μονάδας είναι οι παρακάτω: 
 
Άρθρο  1ο    
Γλάστρα κεραμική, χειροποίητη, ύψους 80 εκατοστών με μεταλλική βάση 
Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου, γλάστρας κεραμικής, χειροποίητη, αντοχής, 
χρώμα άσπρο κίτρινο, με 3 ζωνάρια, διάμετρο 55 εκατοστά πάνω, 45 εκατοστά κάτω. Ύψος 80 εκατοστά, 
πάχος 3 εκατοστά πάνω χείλος και 2 εκατοστά κάτω στη βάση της. Συμπεριλαμβάνεται μεταλλική  βάση από 
λάμα γαλβανιζέ, 3 εκατοστά πλάτος, πάχος 0,5 εκατοστά, με ένα δαχτυλίδι και τρία πόδια στήριξης ύψος 40 
εκατοστά,  βάση  στα πόδια με τρύπες στην άκρη ώστε να βιδωθούν στο πεζοδρόμιο (περιλαμβάνονται οι 
βίδες). Χρώματος  παραδοσιακό πράσινο  κυπαρισσί με κωδικό (ral 6009).  Στη γλάστρα πάνω από τη βάση θα 
υπάρχει ανάγλυφο το σήμα της Κέρκυρας ( διαστάσεων 15εκ. * 15 εκ.) , κατά τα λοιπά δε σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.     
Τιμή ανά  1 Τεμάχιο  :  110,00 €   ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ  ΕΥΡΩ  
 
Άρθρο  2ο  
Γλάστρα κεραμική χειροποίητη σε σχήμα λεκάνης με μεταλλική βάση 
Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου, γλάστρας κεραμικής, χειροποίητη,  αντοχής, 
χρώμα άσπρο κίτρινο, σε σχήμα λεκάνης,  με διάμετρο  πάνω 70 εκατοστά και 41 εκατοστά κάτω, ύψος 27 
εκατοστά και πάχος χείλους 3 εκατοστά πάνω και 2 εκατοστά κάτω στη βάση της. Συμπεριλαμβάνεται 
μεταλλική βάση από λάμα γαλβανιζέ 3 εκατοστά πλάτος, πάχος 0,5 εκατοστά, με ένα δαχτυλίδι και τρία 
πόδια στήριξης ύψος 40 εκατοστά, βάση στα πόδια με τρύπες στην  άκρη ώστε να βιδωθούν στο πεζοδρόμιο 



(περιλαμβάνονται οι βίδες).  Χρώματος παραδοσιακό πράσινο κυπαρισσί με κωδικό (ral 6009).κατά τα λοιπά 
δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.     
Τιμή ανά  1 Τεμάχιο  :  100,00 €   ΕΚΑΤΟ  ΕΥΡΩ  
 
 
 
                                                                                                                  

                                                                                                    Κέρκυρα,   25/11/2021 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

     Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

               

 

  Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΖΑΡΑΓΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

  

 

 

  ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε.   

                  



 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ    
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :14/2021          
                                                                                                                                                         
Tίτλος:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΑΣΤΡΩΝ» 

Προϋπολογισμός Μελέτης : 19.964,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) 
 Κ.Α. 35.7135.002 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια γλαστρών που θα τοποθετηθούν κυρίως σε 
διάφορα σημεία της πόλης της Κέρκυρας για το διάκοσμο της, όπως πεζόδρομους, πλατείες, προαύλιο χώρο 
Δημοτικών κτιρίων,  κ.λ.π.. 
Οι γλάστρες αυτές θα είναι κεραμικές, χειροποίητες, αντοχής, χρώματος κίτρινο – λευκό και  θα 
περιλαμβάνεται και η μεταλλική βάση στήριξης τους. 
Αναλυτική περιγραφή των προαναφερθέντων υλικών,  δίνεται στα τεύχη Τεχνικής Έκθεσης, Τιμολογίου και 
Προϋπολογισμού   που συνοδεύουν την παρούσα.   
Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή , θα γίνει με απευθείας ανάθεση βάσει του N.4412/2016   «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και 
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής, εφόσον τα 
προσφερόμενα είδη πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές της μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας. 
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 19.964,00 € με Φ.Π.Α. 24%  και θα βαρύνει τον     
Κ.Α. 35.7135.002 του Δημοτικού Προϋπολογισμού για το έτος 2021. 

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
     1.   Του  Ν. 3463/06  ¨Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων¨.  

2.   Του N.3852/10  ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης¨    

3.   Του N.4412/2016   «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4605/2019 ( ΦΕΚ 
52/1-4-2019 ΤΕΥΧΟΣ Α΄). 

4.   Του Ν.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 δημόσιου λογιστικού ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις. 



7.   Του Ν 4071/12 (ΦΕΚ 85/11-4-12 Τεύχος Α): Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση . Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/5Β/ΕΚ, Άρθρο 6 
: Ρυθμίσεις για το σύστημα διακυβέρνησης των δήμων και των περιφερειών. 

8.   Του N. 4281/2014 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τεύχος Α΄): Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 

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. Toυ Ν. 4782∕ ΦΕΚ Α 36 ∕ 9.3.2021 

Όπως ισχύουν σήμερα , καθώς και τις εγκύκλιους  που τις συνοδεύουν, όπως αυτές ισχύουν κατά 
την ημερομηνία έγκρισης της παρούσας . 
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΡΟΠΟΣ  ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ  ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η προμήθεια μπορεί να ανατεθεί απευθείας, στον προσφέροντα με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάση τιμής, εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τους 
όρους και τις προδιαγραφές της μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας, βάσει του N.4412/2016   
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4605/2019 ( ΦΕΚ 52/1-4-2019 ΤΕΥΧΟΣ Α΄) και όπως 

αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν4782/2021. 

Άρθρο 4ο :  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής για την απ' ευθείας ανάθεση στην προμήθεια, έχουν φυσικά ή/και νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου  ή κοινοπραξίες (ενώσεις) αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ και έχουν την 
καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, 
του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεων του ΠΟΕ. 
Τα Φυσικά και Νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν 
κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να 
αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίσουν ένορκη 
βεβαίωση ή πιστοποιητικό υπό τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασής τους . 
Στην περίπτωση ένωσης δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλουν προσφορά. Τα μέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την παροχή των ζητούμενων . 
Κάθε ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές. 
Οι ενώσεις προσώπων  που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποχρεούνται  στην Τεχνική και  
Οικονομική Προσφορά να  αναγράψουν  απαραιτήτως το μέρος της προμήθειας το οποίο αναλογεί 
σε κάθε ¨πρόσωπο ¨ της ένωσης. 
 
Άρθρο 5ο :  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)») και όπως 

αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν4782/2021. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι Προσφέροντες οφείλουν  να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού  τα παρακάτω δικαιολογητικά: 



1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή 
άλλης αρμόδιας αρχής, όπως έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος στην εφορία, σύμφωνα με τα 
ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται  η εγγραφή τους σε 
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους . (Χρόνος έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή τους). Ως ειδικό επάγγελμα για την προμήθεια των κεραμικών γλαστρών, 
ορίζεται ο κατασκευαστής (βιοτεχνία) κεραμικών γλαστρών. 

        2.   Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς. 

        3.  Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ισχύουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 του Ν.4412/2016. 
       

Άρθρο 6ο :  ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ( Δ/νση Λ. 
Αλεξάνδρας 6Α, Τ.Κ 49100 , Κέρκυρα) μέχρι την …………./…./2021 και ώρα …… μ.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 6Α, 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.  

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΠΟΙΝΙΚΗ  ΡΗΤΡΑ 

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας 
μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες και έκπτωση του αναδειχθέντος προμηθευτή, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
ΑΡΘΡΟ  8ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  
Η  προθεσμία για την ολοκλήρωση της προμήθειας καθορίζεται στους έξι (6) μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

Άρθρο 9ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Οι γλάστρες που αναφέρονται στη μελέτη θα μπορούν να παραδοθούν σταδιακά, στην αποθήκη του 
Δήμου, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Η παραλαβή της προμήθειας  θα πραγματοποιηθεί  
από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου, τηρουμένων των διαδικασιών που  
προβλέπονται στις διατάξεις του N.4412/2016   «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

Άρθρο 10ο :  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 19.964,00 € με Φ.Π.Α. 24%  και θα βαρύνει 
τον     Κ.Α. 35.7135.002 του Δημοτικού Προϋπολογισμού για το έτος 2021. 
Η πληρωμή του προμηθευτή θα μπορεί να γίνει τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των 
γλαστρών, από το Ταμείο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, αφού 



προηγουμένως προσκομισθούν από το προμηθευτή τα απαραίτητα τιμολόγια που θα συνοδεύονται 
από τα αντίστοιχα δελτία αποστολής  & όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά.  
Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που 
ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης .  
 
Άρθρο 11ο :  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,   25 /11 / 2021 
 

                      ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

                   Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
    Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

                     ΖΑΡΑΓΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                        ΠΕ  ΓΕΩΠΟΝΩΝ      

    
    

 
 

 
 


