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 ΜΕΛΕΤΗ  11/2022    

               
1. Παροχή υπηρεσιών εξόδων φιλοξενίας φυσικών προσώπων & Αντιπροσωπειών 

του Δήμου μας, , στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Επετείου της 158ης  της Ένωσης 
της Επτανήσου  

με την Ελλάδα έτους 2022. 
ΚΑ 00.6433.003 

 “Έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων & Αντιπροσωπειών του Δήμου» 
CPV 55100000-1 (Υπηρεσίες ξενοδοχείων) 

================================================================= 
2.  Παροχή γευμάτων   στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων   

               στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας   &  Διαποντίων Νήσων έτους 2022. 
                                        Κ.Α 00.6443.006 «Δαπάνες δεξιώσεων –Παροχή γεύματος»                                                              

CPVS 55300000-3 (Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής γευμάτων) 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο Δήμος μας, στο πλαίσιο πραγματοποίησης των καθιερωμένων τοπικών εορτών και 

συγκεκριμένα της τοπικής εορτής της 21ης Μαϊου 2022, με αφορμή την Επέτειο της Επτανήσου 

με την Ελλάδα, που εγκρίθηκαν με την  7-37/ 21-03-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  

έχει προσκαλέσει  Αξιωματούχους, όπως  την  Εξ. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και τον 

Πρωθυπουργό της Ελλάδος, Αντιπροσωπείες Αδελφοποιημένων Πόλεων με το Δήμο μας, καθώς 

και τα μέλη του Δικτύου Καποδίστρια.  

Η παρούσα μελέτη αφορά: 

 στη διαμονή - διανυκτέρευση των ανωτέρω προσώπων σε ξενοδοχείο εντός της 

γεωγραφικών ορίων του Δήμου.  

Οι  αναφερόμενες διανυκτερεύσεις  αφορούν εκδηλώσεις πoυ διοργανώνει το Τμήμα  

Πολιτισμού, είναι δε ενδεικτικές  μη δεσμευτικές και δύναται να τροποποιηθούν 

σύμφωνα με το τελικό πρόγραμμα   αποκλειομένης , σε κάθε περίπτωση, υπέρβασης της 

συνολικής πίστωσης.  

 την παροχή Επίσημου  Γεύματος,  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
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 



 την παροχή  απλών γευμάτων –δείπνων για 20 & 21 Μαϊου 2022, των ανωτέρω 

προσώπων, προσκεκλημένων από το Δήμο μας, στα πλαίσια της Επετείου  της 158ης  

Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα. 

Το  αναφερόμενο Επίσημο γεύμα, θα παρασχεθεί στο χώρο του ξενοδοχείου διαμονής.  

           ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΤΗΣ 

 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &  

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 ΤΜΗΜΑ Α: ΔΙΑΜΟΝΗ –Υπηρεσίες ξενοδοχείων  
 

 

Αντικ. Περιγραφή-  Υπηρεσίες Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 
μονάδας 

Τελική 
τιμή 

 
1 

 Διαμονή μονόκλινου δωματίου 
σε ξενοδοχείο κατηγορίας 3*ή 
4*ή 5* 

 
Ημέρα 

Διανυκτερεύσης 

 
40 

100,00 4.000,00 

 

2 

 

Διαμονή δίκλινου δωματίου σε 
ξενοδοχείο κατηγορίας 4* ή 5 * 

 

Ημέρα 
Διανυκτερεύσης  

 

60 

  

 
     
  110,00 

 

 
6.600,00 

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ     10.600,00 

ΦΠΑ 13% 1.378,00 

Σύνολο ΜΕ ΦΠΑ 11.978,00 

ΦΟΡΟΣ  ΔΙΑΜΟΝΗΣ 5* [(40 διανυκτ. Χ 1 άτομο) + (60 διανυκτ. Χ 2 άτομα)] 100 Χ  4,00 400,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.378,00 



ΤΜΗΜΑ  Β :ΕΠΙΣΗΜΟ  ΓΕΥΜΑ (Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής γευμάτων ) 

Περιγραφή- Υπηρεσίες 

 

Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή 
Μονάδ 

Σύνολο 

Μενού 1 
Παράθεση Επίσημου Γεύματος  21Ης 
Μαϊου  

 

Άτομα Γεύματος 
 
100 

 
60,00 

 
6.000,00 

Σύνολο 6.000,00 
ΦΠΑ  13% 780,00 

Γενικό Σύνολο 6.780,00 Ε 

 
ΤΜΗΜΑ  Γ :ΑΠΛΑ ΓΕΥΜΑΤΑ -ΔΕΙΠΝΑ  (Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής Γευμάτων )  

Περιγραφή- Υπηρεσίες 

 

Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή 
Μονάδ 

Σύνολο 

Μενού 2 
Παράθεση απλών γευμάτων & 
δείπνων 

 

Άτομα γεύματος-
δείπνων 

 
120 

 
30,00 

 
3.600,00 

Σύνολο 3.600,00 
ΦΠΑ  13% 468,00 

Γενικό Σύνολο 4.068,00  Ε 

 
ΤΜΗΜΑ  Δ:ΑΠΛΑ ΓΕΥΜΑΤΑ -ΔΕΙΠΝΑ   (Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής γευμάτων ) 

Περιγραφή- Υπηρεσίες 

 

Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή 
Μονάδ 

Σύνολο 

Μενού 3 
Παράθεση απλών γευμάτων & 
δείπνων 

 

Άτομα γεύματος-
δείπνων 

 
120 

 
30,00 

 
3.600,00 

Σύνολο 3.600,00 
ΦΠΑ  13% 468,00 

Γενικό Σύνολο 4.068,00  Ε 

 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον K.A. 00.6433.003  με τίτλο «Έξοδα φιλοξενίας φυσικών 
προσώπων και αντιπροσωπειών του Δήμου»  & K.A. 00.6443.006  «Δαπάνες δεξιώσεων 
–Παροχή γευμάτων»  του Προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου  Κεντρικής Κέρκυρας 
και Διαποντίων Νήσων. 
 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  

ΤΜΗΜΑ Α: ΔΙΑΜΟΝΗ –Υπηρεσίες ξενοδοχείων  12.378,00 

ΤΜΗΜΑ  Β :ΕΠΙΣΗΜΟ  ΓΕΥΜΑ 6.780,00 

ΤΜΗΜΑ  Γ :ΑΠΛΑ ΓΕΥΜΑΤΑ -ΔΕΙΠΝΑ   4.068,00 

ΤΜΗΜΑ  Δ:ΑΠΛΑ ΓΕΥΜΑΤΑ -ΔΕΙΠΝΑ              4.068,00 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α+Β+Γ+Δ             27.294,00 
                 

 

  



                                             
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 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

    Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσίας για τις Διαμονές – το Επίσημο Γεύμα, 
καθώς και τα Απλά Γεύματα και Δείπνα, που θα πραγματοποιηθούν  κατά τη διάρκεια της  
καθιερωμένης  τοπικής  εορτής της 158ης Επετείου της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα  
κατά το έτος 2022,  σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 7-37/ 21-03-2022 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου .  
Περιγραφή Αντικειμένων: 
 
ΤΜΗΜΑ Α:ΔΙΑΜΟΝΗ –Υπηρεσίες ξενοδοχείων 
Α. Διαμονή μονόκλινου δωματίου σε ξενοδοχείο κατηγορίας 3*ή 4*ή 5* 

Β. Διαμονή δίκλινου δωματίου σε ξενοδοχείο κατηγορίας 4* ή 5 * 

ΤΜΗΜΑ  Β: ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΕΥΜΑ 
ΜΕΝΟΥ 1 
Ενδεικτικό μενού Επίσημου Γεύματος 

1. Καλωσόρισμα με Amuse Bouche 

2. Τάρτα με άγρια μανιτάρια & νούμπουλο αφουμικάτο 

3. Ποικιλία θαλασσινών Ιονίου 

4. Πράσινη σαλάτα με φύλλα baby και κερκυραϊκές πινελιές 

5. Μπακαλιάρος μπιάνκο (Διαθέσιμες και χορτοφαγικές επιλογές) 

6. Μους λευκής σοκολάτας με κερκυραϊκές αγριοφράουλες και καραμελωμένες κοκονέλες 

7. Φρέσκα φρούτα 

8. Νερό εμφιαλωμένο  

9. Μη αλκοολούχα  ποτά 
 

ΤΜΗΜΑ  Γ : ΑΠΛΑ ΓΕΥΜΑΤΑ- ΔΕΙΠΝΑ 
 Μενού 2 
                 Ενδεικτικό μενού Απλών Γευμάτων &  Δείπνων  

1. Σαλάτα εποχής 

2. Ψητά λαχανικά με σως μπαλσάμικο 



3. Τυρόπιτα & σπανακόπιτα 

4. Πατσιτσάδα ή σοφρίτο με ρυζότο ή πατάτες 

5. Γλυκό και φρουτοσαλάτα 

     6.Νερά, αναψυκτικά 
 
 
ΤΜΗΜΑ  Δ : ΑΠΛΑ ΓΕΥΜΑΤΑ- ΔΕΙΠΝΑ  
ΜΕΝΟΥ 3 

Ενδεικτικό μενού Απλών Γευμάτων &  Δείπνων  

     1. Σαλάτα εποχής,  
     2. τσιγαρέλι, ταραμάς [ορεκτικό πιάτο] 
     3.Γαύρος μαρινάτος και μύδια αχνιστά 

    4.Ψάρι ψητό 200 γραμμαρίων με βραστά   
        λαχανικά εποχής 
        ή Μπουρδέτο  
        ή Μπιάνκο 
       ή Μακαρονάδα με θαλασσινά  

     5.Γλυκό ημέρας και φρουτοσαλάτα 
     6.Νερά, αναψυκτικά  

ΑΡΘΡΟ 2ο:  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

    Τις διατάξεις: 
 

1. Tου Ν.4605 / 2019 (Φ.Ε.Κ. 52/τ.Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας 
με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης 
Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών 
πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη 
απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) –Μέτρα για την 
επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» 

2. Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
3. Του Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
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. Της με αριθμό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης 
6. Του  Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’): Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την   
        αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 

7. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»  

8. Του Ν.4152/13, ΦΕΚ-107 Α/9-5-13  Άρθρο 1 παρ. Ζ – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 16-3-2013 «Προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων  πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 

9.  Του Άρθρου  4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/12.12.2012 τεύχος Α’) 
«Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Εσωτερικών- Προμήθειες 
ΟΤΑ α' και β' βαθμού».   

10.    Του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών»,   άρθρα  63 & 66 

11.    Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 /A’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000002071_N0000016412_N0000018882


Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση 
Διατάξεων του π. δ. 318/1992 (Α’ 161) και  λοιπές ρυθμίσεις» 

12.   Του N.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α/07-04-2014) υποπαράγραφος ΣΤ.20 «Εφαρμογή ΕΣΗΔΗΣ» 
13.   Του Ν4412/16  (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α)  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών   (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
14.   Του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018) «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι » 
15. To N. 4782/2021 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο:  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Η παροχή υπηρεσιών για διαμονή & διατροφή  έχει προϋπολογισμό 27.294,00€  
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και έχει αριθμό αναφοράς CPV 55100000-1 (Υπηρεσίες 
ξενοδοχείων) &  CPV 55300000-3 (Υπηρεσίες εστιατορίου & παροχής γευμάτων). Το ποσό αυτό, 
θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 00.6433.003 «Έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 
Αντιπροσωπειών του Δήμου» & Κ.Α. 00.6443.006 «Δαπάνες δεξιώσεων –Παροχή γεύματος» 
του Δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.      

                 ΑΡΘΡΟ 4ο        ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ- ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η ανάθεση θα διεξαχθεί με τη διαδικασία  της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 
4412/2016  

                 ΑΡΘΡΟ 5ο        ΚΡΙΤΗΡΙΑ -  ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που 
προσδιορίζεται βάση  τιμής για το τμήμα Α και Β μία προσφορά και ξεχωριστά  για το σύνολο των 
τμημάτων Γ και Δ , για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 

ΑΡΘΡΟ 6ο          ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ &      ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 Οι Προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν : 
 
A: Επί ποινή αποκλεισμού  τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1 . Η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου 
εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α., ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 

2. Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό  του Δημοσίου 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό  του Δημοσίου 

 

Β. Επίσης πρέπει να καταθέσουν ως κριτήρια επιλογής  τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή 
άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο 
θα βεβαιώνεται  η εγγραφή τους σε αυτό ή στα Μητρώα του ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο.). 

2. Αντίγραφο της Αδείας  λειτουργίας του ξενοδοχείου εγκεκριμένη από τον ΕΟΤ.  

3. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, το οποίο εσωκλείεται 
σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου (υπόδειγμα της οποίας εμπεριέχεται στη 
Μελέτη). 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής  : 



1.Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:  

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
Δημοσίων συμβάσεων. 

2.Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από 
τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω 
συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.  
 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Η διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας, ορίζεται από την κοινοποίηση της απόφασης 
ανάθεσης και μέχρι 31-5-2022.  
 

ΑΡΘΡΟ 9ο:  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

1.Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

«Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.». 
[1] 

2.Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και 
τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 
εκτελεστεί πλήρως. 



δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών 
υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών 
αυτής της περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της 
σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως. [2] 

3.Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

4.Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 

ΑΡΘΡΟ 10ο:  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 

                              ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η Η παραλαβή θα γίνει από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτισμού – Αθλητισμού & Νέας 
Γενιάς 
Η παρακολούθηση, επίβλεψη και οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών του 
Αναδόχου γίνεται βάσει των άρθρων 216, 219, 220 του Ν.4412/2016.  
 

ΑΡΘΡΟ 11ο:  ΠΛΗΡΩΜΗ-ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 200 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
από το άρθρο 102 του Ν. 4782/2021 (π.χ. Με την εξόφληση του 100 % της συμβατικής αξίας  μετά 
την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών . Ο παραπάνω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στις 
τμηματικές παραδόσεις, εφόσον αυτές προβλέπονται από την σύμβαση. 9άρθρο 200 παρ. 3 του 
Ν. 4412/20160. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο:  ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται 
έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και 
κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στο 
ως άνω άρθρο 203 του Ν.4412/2016. 
 
 Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, 
αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα 
αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 . 

   

ΑΡΘΡΟ 13ο:  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σύμφωνα με το    (N.4412/2016 άρθρο 18  : 
1.Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις 
τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 
οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α'. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 
Δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 



2.Οι ανάδοχοι Δημοσίων συμβάσεων εντάσσονται κατά προτεραιότητα στα προγράμματα 
επιθεωρήσεων και ελέγχων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύμφωνα με το π.δ. 
113/2014 (Α' 180) και του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και 
Μεταλλείων, σύμφωνα με το π.δ. 100/2014 (Α' 167), εφόσον πληρούν τα ειδικότερα κριτήρια που 
ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. 
3.Η υποχρέωση της παραγράφου 2:(α) επισημαίνεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με 
το άρθρο 53 και (β) αποτελεί ειδικό όρο της σύμβασης , σύμφωνα με το άρθρο 130. 
4. Η αθέτηση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 
του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ' της παραγράφου 4 του άρθρου 73, 
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης, ως σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα νοούνται ιδίως τα προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παρ. 2 
του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α' 115). 
  

Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 

  

ΣΟΦΙΑ ΚΟΡΦΙΑΤΗ 
ΔΕ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 
 

ΦΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ 
ΔΕ-A ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΓΙΑΔΙΝΟΥ 
ΠΕ-Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

                 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ & ΠΑΡΟΧΗ  

ΑΠΛΩΝ  ΓΕΥΜΑΤΩΝ - ΔΕΙΠΝΩΝ 
 

ΤΜΗΜΑ Α 
ΔΙΑΜΟΝΗ –Υπηρεσίες ξενοδοχείων 

 

Αντικ. Περιγραφή-  Υπηρεσίες Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή μονάδας 
Προϋπολογισμού 

Tιμή 
Προσφοράς 

 
1 

Διαμονή μονόκλινου 
δωματίου σε ξενοδοχείο 
κατηγορίας 3*ή 4*ή 5* 

 
Διανυκτερεύσεις 

40 100  

 

2 

 

Διαμονή δίκλινου 
δωματίου σε ξενοδοχείο 
κατηγορίας 4* ή 5 * 

 

Διανυκτερεύσεις 

 

  

 

60 

 

      

 
110 

 

ΣΥΝΟΛΟ 10.600,00  

ΦΠΑ 13% 1.378,00  

Γενικό Σύνολο 11.978,00  

ΦΟΡΟΣ  ΔΙΑΜΟΝΗΣ 5*  
[(60 διανυκτ .Χ 2 άτομα) + (40 διανυκτ. Χ 1 άτομο)]. 100 Χ  4,00 

400,00  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.378,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 



ΕΠΙΣΗΜΟ  ΓΕΥΜΑ  ΕΩΣ  100  ΑΤΟΜΑ  ΓΙΑ 21Η ΜΑΪΟΥ 

ΤΜΗΜΑ  Β  
ΔΙΑΤΡΟΦΗ – Υπηρεσίες εστιατορίου &  παροχής γευμάτων  (ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΕΥΜΑ) 
 

ΕΠΙΣΗΜΟ  ΓΕΥΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ  ΑΡΙΘΜΟΥ  ΕΩΣ 100  ΑΤΟΜΩΝ 

Περιγραφή- Υπηρεσίες 

ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΕΥΜΑ 

Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδας 
Προϋπολογισμού 

Tιμή Προσφοράς 

Παράθεση Επίσημου Γεύματος  
21Ης Μαϊου  

Άτομα Γεύματος  
100 

 
60,00 

 

Σύνολο 6.000,00  
ΦΠΑ  13% 780,00     

Γενικό Σύνολο 6.780,00  

 
ΤΜΗΜΑ  Γ  
ΔΙΑΤΡΟΦΗ – Υπηρεσίες εστιατορίου &  παροχής γευμάτων  (ΑΠΛΑ ΓΕΥΜΑΤΑ- ΔΕΙΠΝΑ) 
 

ΓΕΥΜΑΤΑ –ΔΕΙΠΝΑ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ  ΑΡΙΘΜΟΥ  ΕΩΣ 120  ΑΤΟΜΩΝ 

Περιγραφή- Υπηρεσίες 

ΑΠΛΑ ΓΕΥΜΑΤΑ -ΔΕΙΠΝΑ 

Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδ 
Προϋπολογισμού 

Tιμή Προσφοράς 

Μενού 1 
Παράθεση απλών γευμάτων & 
δείπνων 

 

Άτομα γεύματος-
δείπνων 

 
120 

 
30,00 

 

Σύνολο 3.600,00  
ΦΠΑ  13% 468,00     

Γενικό Σύνολο 4.068,00  Ε  
 

 

ΤΜΗΜΑ  Δ  
ΔΙΑΤΡΟΦΗ – Υπηρεσίες εστιατορίου &  παροχής γευμάτων  (ΑΠΛΑ ΓΕΥΜΑΤΑ- ΔΕΙΠΝΑ) 
 

ΓΕΥΜΑΤΑ –ΔΕΙΠΝΑ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ  ΑΡΙΘΜΟΥ  ΕΩΣ 120  ΑΤΟΜΩΝ 

Περιγραφή- Υπηρεσίες 

ΑΠΛΑ ΓΕΥΜΑΤΑ -ΔΕΙΠΝΑ 

Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδ 
Προϋπολογισμού 

Tιμή Προσφοράς 

Μενού 2 
Παράθεση απλών γευμάτων & 
δείπνων 

 

Άτομα γεύματος-
δείπνων 

 
120 

 
30,00 

 

Σύνολο 3.600,00  
ΦΠΑ  13% 468,00     

Γενικό Σύνολο 4.068,00  Ε  

 
 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

(Υπογραφή - Σφραγίδα) 
 


