
                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΚΕΡΚΥΡΑ   06 / 07 /2021 

 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                       Αρ. Πρωτ.:   25559 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                              
ΤΗΛ: 26613 62794,799,781                                                               
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΤΟΥΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

   

   Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Nήσων ενδιαφέρεται να 
αναθέσει την προμήθεια με τίτλο  «Προμήθεια εξοπλισμού (σκούπες, τσουγκράνες, 
φτυάρια, κ.λ.π)με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προϋπολογισμού 13.981,00 

€, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).                          
προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς 

 

  να λάβουν υπόψη τους όρους  της επισυναπτόμενης   μελέτης καθώς και τον 
ενδεικτικό προϋπολογισμό   και να υποβάλλουν  : 
α) Οικονομική Προσφορά και  
β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι  αποδέχονται τους όρους και πληρούν  τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής.  
 

Τα ανωτέρω θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο  
email : promithion@corfu.gov.gr  μέχρι και την 11/07/2022 και ώρα : 12.00μ.μ.  
Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής θα ακολουθήσει το άνοιγμα των 
υποβληθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων και η έναρξη της διαδικασίας της απευθείας 
ανάθεσης. 
 

Συνημμένα: 

1. Μελέτη 

2. Οικονομική Προσφορά  
3. Υπεύθυνη Δήλωση 

                                                                  

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ 

 

 

mailto:promithion@corfu.gov.gr


 

 

 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 05  

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 

 ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

  

Τίτλος:  «Προμήθεια εξοπλισμού (σκούπες, τσουγκράνες, φτυάρια, κ.λ.π)» 

 

Προϋπολογισμός Μελέτης: 13.981,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) 
                          

 

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ 
     

    Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού τα οποία 
χρησιμοποιούνται από το εργατοτεχνικό προσωπικό ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και σωστή 
λειτουργία των υπηρεσιών  καθαριότητας, πρασίνου και νεκροταφείου.   
  Ο προϋπολογισμός μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 13.981,00 € (με Φ.Π.Α. 24 %).   Η 
χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους  και  η δαπάνη θα βαρύνει τους: 
 Κ.Α. 20.6699.004 ποσού 7.995,52 € με ΦΠΑ 24% και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού (σκούπες, 

τσουγκράνες, φτυάρια κλπ),  

 Κ.Α. 35.6699.006  ποσού 3.994,04€ με ΦΠΑ 24% και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού (σκούπες, 
τσουγκράνες, φτυάρια κλπ) 

 Κ.Α. 45.6699.001 ποσού 1.991,44 € με ΦΠΑ 24% και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού (σκούπες, 
τσουγκράνες, φτυάρια κλπ), του Δημοτικού Προϋπολογισμού για το έτος 2022. 

   Περιγραφή των προς προμήθεια ειδών δίνεται στο Τιμολόγιο της μελέτης.   

   Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή, θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και 
κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  μόνο βάσει 
τιμής για όσες προσφορές  ικανοποιούν τις απαιτήσεις της μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  
 

 

           
 

                                         

 

 

                                          
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

Κέρκυρα  30-06-2022 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

 

  

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΜΥΡΙΣΚΛΑΒΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
 

 

ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 
 



 

 

 

 

  

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

  «Προμήθεια εξοπλισμού (σκούπες, τσουγκράνες, φτυάρια, κ.λ.π)» 

Α/Α ΕΙΔΟΣ CPV Μ.Μ. 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 
σε  € 

Ποσότητες                
Συνεργείου 
Διαχείρισης 

Απορριμμάτων 

ΔΑΠΑΝΗ σε 
€                     

Κ.Α. 
20.6699.004 

Ποσότητες                            
Συνεργείου 
Συντήρησης 

Πρασίνου 

ΔΑΠΑΝΗ σε €                     
Κ.Α. 

35.6699.006 

Ποσότητες                             
Νεκροταφείου 

ΔΑΠΑΝΗ σε €               
Κ.Α. 

45.6699.001 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΩΝ σε € 

1 

Μεταλλικό γράβαλο  16 δοντιών 
με ξύλινο  κοντάρι από ανθεκτικό 
ξύλο υψηλής ποιότητας   
  

44511340-0 Τεμάχιο 9,00 € 35,00 315,00 € 15,00 135,00 € 5,00 45,00 € 495,00 € 

2 

Μεταλλικό φτυάρι τετράγωνου 
σχήματος (τύπου κάρβουνου)  με 
ξύλινο  κοντάρι  από ανθεκτικό 
ξύλο υψηλής ποιότητας που θα 
φέρει διαμόρφωση άκρου λαβής 
παλάμης   

44511120-2 Τεμάχιο 9,00 € 40,00 360,00 € 5,00 45,00 € 10,00 90,00 € 495,00 € 

3 

Μεταλλική ανοξείδωτη σκούπα 
γκαζόν με ρυθμιζόμενο πλάτος και 
ξύλινο κοντάρι από ανθεκτικό 
ξύλο υψηλής ποιότητας και 
σφιγκτήρες για την εύκολη 
τοποθέτηση του κονταριού 

39224100-9 Τεμάχιο 9,00 € 120,00 1.080,00 € 200,00 1.800,00 € 48,00 432,00 € 3.312,00 € 

4 
Μεταλλική πιρούνα τεσσάρων (4) 
δοντιών με ξύλινο κοντάρι 44511200-7 Τεμάχιο 12,00 € 40,00 480,00 € 10,00 120,00 € 3,00 36,00 € 636,00 € 



 

 

 

 

  

5 

Σκούπα πεζοδρομίου - δρόμου 
πλάτους 32 εκατοστών περίπου με 
πλαστική σκληρή τρίχα βαρέως 
τύπου και ξύλινο κοντάριι 

39224100-9 Τεμάχιο 7,00 € 60,00 420,00 € 10,00 70,00 € 10,00 70,00 € 560,00 € 

6 Σκούπα χόρτου με ξύλινο  κοντάρι  39224100-9 Τεμάχιο 7,00 € 320,00 2.240,00 € 30,00 210,00 € 20,00 140,00 € 2.590,00 € 

7 

Φαράσι  πλαστικό με κοντάρι 
βιδωτό συνολικού μήκους 85 εκ. 
περίπου  κατάλληλο για 
οδοκαθαρισμό 

39224350-6 Τεμάχιο 4,00 € 100,00 400,00 €         400,00 € 

8 
Τσιμπίδα - συλλέκτης σκουπιδιών 
με βραχίονα 

44512000-2 Τεμάχιο 15,00 € 30,00 450,00 €         450,00 € 

9 
Κοντάρι αλουμινίου πτυσσόμενο 
μήκους έως 4 μέτρα   44512000-2 Τεμάχιο 12,00 € 10,00 120,00 €         120,00 € 

10 

Σκάλα αλουμινίου διπλή 
πτυσσόμενη με αριθμό σκαλιών (2 
Χ 9= 18). Ύψος μονής σκάλας 
2,55 μέτρα περίπου 

44423200-3 Τεμάχιο 100,00 €     4,00 400,00 € 1,00 100,00 € 500,00 € 

11 

Χειροπρίονο με κυρτή λάμα και 
εργονομική λαβή κατάλληλο για 
κλαδέματα δέντρων 

44511500-0 Τεμάχιο 10,00 €         2,00 20,00 € 20,00 € 

12 

Μεταλλικό σκαλιστήρι κήπου με 
ξύλινο κοντάρι μήκους 
τουλάχιστον 120 εκ.  

44511330-7 Τεμάχιο 11,00 €     5,00 55,00 € 2,00 22,00 € 77,00 € 

13 
Μεταλλικό καρότσι κήπου βαθύ 
ενισχυμένο με ρόδα 

43325100-8 Τεμάχιο 50,00 €         2,00 100,00 € 100,00 € 

14 
Φτυάρι μεταλλικό μυτερό με 
ξύλινο κοντάρι 44511120-2 Τεμάχιο 10,00 €         10,00 100,00 € 100,00 € 

15 
Φτυάρι μεταλλικό κλασσικό με 
ξύλινο κοντάρι  44511120-2 Τεμάχιο 10,00 €         10,00 100,00 € 100,00 € 



 

 

 

 

  

16 
Μεταλλική τσάπα στρογγυλή με 
ξύλινο κοντάρι 44511110-9 Τεμάχιο 10,00 €         5,00 50,00 € 50,00 € 

17 
Μεταλλικός  κασμάς 2,5 κιλών   
με ξύλινο κοντάρι 44511320-4 Τεμάχιο 15,00 €         5,00 75,00 € 75,00 € 

18 

Μεταλλική βαριοπούλα 
τετράγωνη 8 έως 10 κιλών με 
ξύλινο στειλιάρι  

44512000-2 Τεμάχιο 30,00 €         1,00 30,00 € 30,00 € 

19 

Μεταλλική βαριοπούλα 
τετράγωνη 2 κιλών με πλαστική 
εργονομική λαβή  

44512000-2 Τεμάχιο 10,00 €         1,00 10,00 € 10,00 € 

20 

Σετ καλέμι και πόντα οικοδόμου 
τα οποία θα φέρουν 
προστατευτική πλαστική λαβή  

44512000-2 Τεμάχιο 15,00 €         1,00 15,00 € 15,00 € 

21 
Μουσαμάς αδιάβροχος 
διαστάσεων 2Χ3μ.  43325100-8 Τεμάχιο 5,00 €     10,00 50,00 € 10,00 50,00 € 100,00 € 

22 

Αδιάβροχος μουσαμάς πράσινος 
βάρους 190gr / τ.μ., διαστάσεων 
4x6 μέτρα, με μεταλλικούς 
κρίκους ανά μέτρο σε κάθε πλευρά 
και σε κάθε γωνία 

43325100-8 Τεμάχιο 23,00 €     5,00 115,00 € 3,00 69,00 € 184,00 € 

23 

Κάδος πλαστικός για τα καρότσια 
της χειρωνακτικής αποκομιδής  
(χειραμαξίδια) με επάνω διάμετρο 
45εκ. και ύψος 60εκ. περίπου  

44619000-2 Τεμάχιο 25,00 € 9,00 225,00 €         225,00 € 

24 

Ψεκαστήρας πλαστικός προπίεσης 
πλάτης χωρητικότητας 16 λίτρων 
περίπου 

42924310-5 Τεμάχιο 13,00 €     2,00 26,00 € 1,00 13,00 € 39,00 € 

25 

Κλαδευτήρι χειρός κατάλληλο για 
κοπή κλαδιών μέγιστης διαμέτρου 
20 χιλιοστών  

44512000-2 Τεμάχιο 13,00 €     5,00 65,00 € 3,00 39,00 € 104,00 € 

26 
Ποτιστήρι πλαστικό 
χωρητικότητας 12lt περίπου  43325100-8 Τεμάχιο 10,00 €     13,00 130,00 €     130,00 € 



 

 

 

 

  

27 

 

Καλαθάκια απορριμμάτων 
γραφείου μεταλλικού πλέγματος 
χωρητικότητας 9 λίτρων περίπου 

44619000-2 Τεμάχιο 4,00 € 22,00 88,00 €         88,00 € 

28 

 

Χειροκίνητο παλετοφόρο-

ανυψωτικό μηχάνημα με 
ικανότητα ανύψωσης τουλάχιστον 
2000 κιλά 

42998000-8 Τεμάχιο 270,00 € 1,00 270,00 €         270,00 € 

    
 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 6.448,00 € 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 3.221,00 € 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 1.606,00 € 11.275,00 € 

    

  ΦΠΑ  24% 1.547,52 € 

 ΦΠΑ  
24% 773,04 €  ΦΠΑ  24% 385,44 € 2.706,00 € 

    

 

ΣΥΝΟΛΟ 
με ΦΠΑ 

24% 7.995,52 € 

ΣΥΝΟΛΟ 
με ΦΠΑ 

24% 3.994,04 € 

ΣΥΝΟΛΟ 
με  ΦΠΑ 

24% 1.991,44 € 13.981,00 € 

       ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ 13.981,00 €   

 

 

 

 

                                          
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

Κέρκυρα  30-06-2022 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

 

  

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΜΥΡΙΣΚΛΑΒΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
 

 

ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 
 

                                              



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Τίτλος:  «Προμήθεια εξοπλισμού (σκούπες, τσουγκράνες, φτυάρια, κ.λ.π)» 

Προϋπολογισμός Μελέτης: 13.981,00 €  (με Φ.Π.Α. 24%) 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Α’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
α) Οι τιμές του τιμολογίου αφορούν κάθε μονάδα είδους (τεμάχιο), το οποίο πληροί τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης. 
β) Σε κάθε τιμή θα περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η παράδοση των ειδών στις 
αποθήκες του Δήμου, 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 
  Για την προμήθεια των ζητούμενων ειδών, κατά τις προδιαγραφές της μελέτης, οι τιμές μονάδας 
είναι οι παρακάτω: 
Α.Τ.  1 

Μεταλλικό γράβαλο  16 δοντιών με ξύλινο  κοντάρι από ανθεκτικό ξύλο υψηλής ποιότητας   
Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου μεταλλικού γράβαλου 16 δοντιών 
από σφυρήλατο χάλυβα με ξύλινο κοντάρι από ανθεκτικό ξύλο υψηλής ποιότητας μήκους 1,5 μέτρο 
περίπου.     

Τιμή ανά   Τεμάχιο  
:  9,00 €   ΕΝΝΕΑ  ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  2 

Μεταλλικό φτυάρι τετράγωνου σχήματος (τύπου κάρβουνου)  με ξύλινο  κοντάρι  από ανθεκτικό 
ξύλο υψηλής ποιότητας που θα φέρει διαμόρφωση άκρου λαβής παλάμης 
Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου μεταλλικού φτυαριού , τετράγωνου 
σχήματος (τύπου κάρβουνου) με ξύλινο κοντάρι από ανθεκτικό ξύλο υψηλής ποιότητας που θα 
φέρει διαμόρφωση άκρου λαβής παλάμης.     
Τιμή ανά   Τεμάχιο  

:  9,00 €   ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ  
 

  

Α.Τ.  3 

Μεταλλική ανοξείδωτη σκούπα γκαζόν με ρυθμιζόμενο πλάτος και ξύλινο κοντάρι από ανθεκτικό 
ξύλο υψηλής ποιότητας και σφιγκτήρες για την εύκολη τοποθέτηση του κονταριού 
Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου μεταλλικής ανοξείδωτης σκούπας 
γκαζόν με ρυθμιζόμενο πλάτος έως 45 εκατοστά και ξύλινο κοντάρι από ανθεκτικό ξύλο υψηλής 
ποιότητας μήκους 1,5 μέτρο περίπου. Επίσης θα φέρει σφιγκτήρες για την εύκολη τοποθέτηση του 
κονταριού.  
Τιμή ανά  Τεμάχιο  

:  9,00 €   ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ 

 



 

 

 

 

  

 

 

Α.Τ.  4 

Μεταλλική πιρούνα τεσσάρων (4) δοντιών με ξύλινο κοντάρι  
Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου μεταλλικής πιρούνας τεσσάρων (4) 
δοντιών με ξύλινο κοντάρι από ανθεκτικό ξύλο υψηλής ποιότητας μήκους 1,2 μέτρα περίπου και 
διαμέτρου 35 χιλιοστών περίπου.     

Τιμή ανά   Τεμάχιο  
:  12,00 €   ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ. 5 

Σκούπα πεζοδρομίου - δρόμου πλάτους 32 εκατοστών περίπου με πλαστική σκληρή τρίχα βαρέως 
τύπου και ξύλινο κοντάρι 
Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου σκούπας πεζοδρομίου – δρόμου  
πλάτους 32 εκατοστών περίπου, με πλαστική σκληρή τρίχα βαρέως τύπου και  ξύλινο κοντάρι από 
ανθεκτικό ξύλο υψηλής ποιότητας μήκους 1,5 μέτρο περίπου.     

Τιμή ανά  Τεμάχιο  
:  7,00 €   ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ   

 

 

Α.Τ. 6 

Σκούπα χόρτου με ξύλινο  κοντάρι 
Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου σκούπας  χόρτου με ξύλινο κοντάρι, 
κατασκευασμένη από ειδικές φυσικές  χόρτινες  ίνες ανθεκτικές στη φθορά, κατάλληλη για το 
καθαρισμό εξωτερικών χώρων & σκληρών επιφανειών.   
Τιμή ανά  Τεμάχιο  

:  7,00 €   ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ. 7 

Φαράσι  πλαστικό με κοντάρι βιδωτό συνολικού μήκους 85 εκ. περίπου  κατάλληλο για 
οδοκαθαρισμό 
Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου πλαστικού  φαρασιού διαστάσεων 26 
Χ 24 εκατοστά τουλάχιστον, με  κοντάρι βιδωτό συνολικού μήκους 85 εκ. περίπου  κατάλληλο για 
οδοκαθαρισμό.     
Τιμή ανά  Τεμάχιο  

:  4,00 €   ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  8 

Τσιμπίδα - συλλέκτης σκουπιδιών με βραχίονα  
Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου τσιμπίδας - συλλέκτη σκουπιδιών με 
βραχίονα από σωλήνα αλουμινίου. Θα φέρει πλαστική ανθεκτική χειρολαβή και δαγκάνα στο άλλο 
άκρο του η οποία μπορεί να ανοιγοκλείνει εύκολα με κατάλληλο μηχανισμό κίνησης, ώστε να πιάνει 
αντικείμενα από το έδαφος. 

Τιμή ανά Τεμάχιο 
: 15,00 € ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  9 

Κοντάρι αλουμινίου πτυσσόμενο μήκους έως 4 μέτρα 
Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου πτυσσόμενου κονταριού από 
αλουμίνιο μήκους έως 4 μέτρα. 

Τιμή ανά  Τεμάχιο  
:  12,00 €   ΔΩΔΕΚΑ  ΕΥΡΩ 



 

 

 

 

  

 

 

 

Α.Τ.  10 

Σκάλα αλουμινίου διπλή πτυσσόμενη με αριθμό σκαλιών (2 Χ 9= 18). Ύψος μονής σκάλας 2,55 
μέτρα περίπου  
Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου σκάλας αλουμινίου διπλής 
πτυσσόμενης 18 σκαλιών (9 σκαλιά σε κάθε τεμάχιο). Θα φέρει αντιολισθητικά πέλματα για 
μεγαλύτερη σταθερότητα, εξάρτημα ασφαλείας για ομαλή επέκταση της σκάλας ενώ θα έχει αντοχή 
σε φορτίο τουλάχιστον 150 κιλών.  
Τιμή ανά Τεμάχιο 

: 100,00 €   ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  11 

Χειροπρίονο με κυρτή λάμα και εργονομική λαβή κατάλληλο για κλαδέματα δέντρων 

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου χειροπρίονου με κυρτή λάμα και 
εργονομική λαβή κατάλληλο για κλαδέματα δέντρων.  
Τιμή ανά Τεμάχιο 

: 10,00 €   ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  12 

Μεταλλικό σκαλιστήρι κήπου με ξύλινο κοντάρι μήκους τουλάχιστον 120 εκ.   
Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου μεταλλικού σκαλιστηριού κήπου με 
ξύλινο κοντάρι μήκους τουλάχιστον 120 εκ. 
Τιμή ανά Τεμάχιο 

: 11,00 €   ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  13 

Μεταλλικό καρότσι κήπου βαθύ ενισχυμένο με ρόδα 

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου μεταλλικό καρότσι κήπου βαθύ 
ενισχυμένο με ρόδα. 

Τιμή ανά Τεμάχιο 
: 50,00 € ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  14 

Φτυάρι μεταλλικό μυτερό με ξύλινο κοντάρι 
Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου φτυαριού μεταλλικού μυτερού με 
ξύλινο κοντάρι από ανθεκτικό ξύλο υψηλής ποιότητας μήκους 1,2 μέτρα περίπου και διαμέτρου 35 

μέχρι 40 χιλιοστών περίπου.  
Τιμή ανά Τεμάχιο 

: 10,00 € ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  15 

Φτυάρι μεταλλικό κλασσικό με ξύλινο κοντάρι 
Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου φτυαριού μεταλλικού κλασσικού με 
ξύλινο κοντάρι από ανθεκτικό ξύλο υψηλής ποιότητας μήκους 1,2 μέτρα περίπου και διαμέτρου 35 

μέχρι 40 χιλιοστών περίπου. 
Τιμή ανά Τεμάχιο 

: 10,00 €  ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ 

 

 



 

 

 

 

  

Α.Τ.  16 

Μεταλλική τσάπα στρογγυλή με ξύλινο κοντάρι 
Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου μεταλλικής τσάπας στρογγυλής 

διαστάσεων 22 Χ 19 εκ. περίπου με ξύλινο κοντάρι από ανθεκτικό ξύλο υψηλής ποιότητας μήκους 
1,2 μέτρα περίπου και διαμέτρου 35 μέχρι 40 χιλιοστών περίπου. 
Τιμή ανά Τεμάχιο 

: 10,00 €  ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  17 

Μεταλλικός  κασμάς 2,5 κιλών με ξύλινο κοντάρι 
Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου μεταλλικού κασμά 2,5 κιλών με 
ξύλινο κοντάρι από ανθεκτικό ξύλο υψηλής ποιότητας μήκους 0,95 μέτρα περίπου και διαμέτρου 35 

μέχρι 40 χιλιοστών περίπου. 
Τιμή ανά Τεμάχιο 

: 15,00 €  ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  18 

Μεταλλική βαριοπούλα τετράγωνη 8 έως 10 κιλών με ξύλινο στειλιάρι 
Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου μεταλλικής τετράγωνης βαριοπούλας 

10 κιλών με ξύλινο στειλιάρι από ανθεκτικό ξύλο υψηλής ποιότητας 

Τιμή ανά Τεμάχιο 
: 30,00 €  ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  19 

Μεταλλική βαριοπούλα τετράγωνη 2 κιλών με πλαστική εργονομική λαβή 

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου μεταλλικής τετράγωνης βαριοπούλας 

2 κιλών με πλαστική (fiberglass) εργονομική  λαβή 

Τιμή ανά Τεμάχιο 
: 10,00 €    ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  20 

Σετ καλέμι και πόντα οικοδόμου τα οποία θα φέρουν προστατευτική πλαστική λαβή 

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου σετ καλέμι και πόντα οικοδόμου 

κατάλληλα για σκάψιμο τσιμεντένιων επιφανειών τα οποία θα φέρουν προστατευτική πλαστική 
λαβή  
Τιμή ανά Τεμάχιο 

: 15,00 €   ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  21 

Μουσαμάς αδιάβροχος διαστάσεων 2Χ3μ. 
Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου μουσαμά αδιάβροχου διαστάσεων 
2Χ3μ. 
Τιμή ανά Τεμάχιο 

: 5,00 €   ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  22 

Αδιάβροχος μουσαμάς πράσινος βάρους 190gr / τ.μ., διαστάσεων 4x6 μέτρα, με μεταλλικούς 
κρίκους ανά μέτρο σε κάθε πλευρά και σε κάθε γωνία 



 

 

 

 

  

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου, αδιάβροχου μουσαμά πράσινου 
βάρους 190gr / τ.μ., διαστάσεων 4x6 μέτρα, με μεταλλικούς κρίκους ανά μέτρο σε κάθε πλευρά και 
σε κάθε γωνία .     

Τιμή ανά Τεμάχιο  :  23,00 €   ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ   ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  23 

Κάδος πλαστικός για τα καρότσια της χειρωνακτικής αποκομιδής  (χειραμαξίδια) με επάνω 
διάμετρο 45εκ. και ύψος 60εκ. περίπου 

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου κάδου πλαστικού κατάλληλου για τα 
καρότσια της χειρωνακτικής αποκομιδής (χειραμαξίδια) με  επάνω διάμετρο 45εκ. και ύψος 60εκ. 
περίπου.     
Τιμή ανά Τεμάχιο  

:  25,00 €   ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  24 

Ψεκαστήρας πλαστικός προπίεσης πλάτης χωρητικότητας 16 λίτρων περίπου 

Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου πλαστικού ψεκαστήρα προπίεσης 
πλάτης χωρητικότητας 16 λίτρων περίπου συμπεριλαμβάνεται ο  ορειχάλκινος αυλός και μπεκ, 
μεγάλη σκανδάλη για ευκολία στην χρήση, αντλία υψηλής απόδοσης και εύκαμπτος σωλήνας 
μήκους 1,2 m περίπου.  

Τιμή ανά Τεμάχιο  
:  13,00 €   ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ 

 

 

 

Α.Τ.  25 

Κλαδευτήρι χειρός κατάλληλο για κοπή κλαδιών μέγιστης διαμέτρου 20 χιλιοστών 

  Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου κλαδευτηρίου χειρός κατάλληλου 
για κοπή κλαδιών μέγιστης διαμέτρου 20 χιλιοστών. Θα φέρει άνω λεπίδα με αντικολλητική 
επικάλυψη και κάτω λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι. Επίσης θα έχει εργονομικές λαβές και 
κλείδωμα ασφαλείας για φύλαξη.    
Τιμή ανά Τεμάχιο  

:  13,00 €   ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  26 

Ποτιστήρι πλαστικό χωρητικότητας  12 λίτρων περίπου 

 Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου ποτιστηριου πλαστικού 
χωρητικότητας  12 λίτρων περίπου με λαβή χεριού για άνετη χρήση, με μεγάλο άνοιγμα στο επάνω 
μέρος για την πλήρωση νερού καθώς και ειδικό στόμιο στην άκρη για δημιουργία σχήματος 
(ομπρέλα) κατά την ρίψη του νερού με σκοπό την  ομοιόμορφη κατανομή νερού και προστασία των 
φυτών. 

Τιμή ανά Τεμάχιο  :  10,00 €   ΔΕΚΑ  ΕΥΡΩ 

 

 

Α.Τ.  27 

Καλαθάκια απορριμμάτων γραφείου μεταλλικού πλέγματος χωρητικότητας 9 λίτρων περίπου 

  Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου από καλαθάκια απορριμμάτων-

αχρήστων γραφείου μεταλλικού πλέγματος και χρώματος μαύρου χωρητικότητας 9 λίτρων περίπου. 

Τιμή ανά Τεμάχιο  :  4,00 €   ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ 



 

 

 

 

  

 

 

Α.Τ.  28 

Χειροκίνητο παλετοφόρο-ανυψωτικό μηχάνημα με ικανότητα ανύψωσης τουλάχιστον 2000 
κιλά 

  Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου ενός χειροκίνητου παλετοφόρου-

ανυψωτικού μηχανήματος επαγγελματικής χρήσης με ενισχυμένη υδραυλική αντλία, ομαλής και 
ήσυχης κύλισης με κατάλληλους, ανθεκτικούς, διπλούς τροχούς. Το υδραυλικό σύστημα θα έχει 
τρεις λειτουργίες ανύψωση, ουδέτερη θέση και κατέβασμα. Η ικανότητα ανύψωσης θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 2000 κιλά  με πιρούνια μήκους 1150mm και πλάτους 545mm περίπου. Το 
παραπάνω μηχάνημα θα είναι κατάλληλο και για μεταφορά ευρωπαλέτας. 
Το παλετοφόρο θα πρέπει να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους 
από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του. 
Τιμή ανά Τεμάχιο  :  270,00 €   ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

 

 

 

 

 

                                          
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

Κέρκυρα  30-06-2022 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

 

  

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΜΥΡΙΣΚΛΑΒΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
 

 

ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

                                                                                                                                                                      

Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού (σκούπες, τσουγκράνες, φτυάρια, κ.λ.π)» 
Προϋπολογισμός Μελέτης:  13.981,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) 

  

ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο
 :   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

   Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού τα οποία 
χρησιμοποιούνται από το εργατοτεχνικό προσωπικό ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και σωστή 
λειτουργία των υπηρεσιών  καθαριότητας, πρασίνου και νεκροταφείου. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο
 :   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ 

  Η προμήθεια θα γίνει  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 118 του 
N.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα . 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο
 :   ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

  Κριτήριο ανάθεσης  θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  μόνο βάσει 
τιμής για όσες προσφορές  ικανοποιούν τις απαιτήσεις της μελέτης. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο
 :   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

  Ο προϋπολογισμός μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 13.981,00 € (συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 24 %).   Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους  και  η δαπάνη θα βαρύνει τους: 
 Κ.Α. 20.6699.004 ποσού 7.995,52 € με ΦΠΑ 24% και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού (σκούπες, 

τσουγκράνες, φτυάρια κλπ)»,  

 Κ.Α. 35.6699.006  ποσού 3.994,04€ με ΦΠΑ 24% και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού (σκούπες, 
τσουγκράνες, φτυάρια κλπ)», 

 Κ.Α. 45.6699.001 ποσού 1.991,44 € με ΦΠΑ 24% και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού (σκούπες, 
τσουγκράνες, φτυάρια κλπ)», του Δημοτικού Προϋπολογισμού για το έτος 2022. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο
 : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις  διατάξεις:    
 Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

 Του Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 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» 

 Του  Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’): Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

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


 

 

 

 

  

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 
 Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»  

  Του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145)  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

  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» 

  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».   

 Του  Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/A’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π. δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 

 Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
 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)». 

 Του Ν. 4782/2021 (Φ.Ε.Κ. 36/τ.Α΄/09-03-2021) «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» 

 Του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018) «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»]» 

 Του 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» 

 

  Όπως ισχύουν σήμερα , καθώς και όλες τις συναφείς ερμηνευτικές εγκυκλίους. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο
 :  ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ  

Τα τεύχη της μελέτης αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας μεταξύ των 
περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των τευχών καθορίζεται ως κάτωθι:  
α. Συγγραφή Υποχρεώσεων   
β. Τιμολόγιο Μελέτης – Τεχνικές Προδιαγραφές  
γ.  Προϋπολογισμός Μελέτης 

δ.  Τεχνική Έκθεση 

ε.  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο:  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ      
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Τιμολόγιο της μελέτης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 :  ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   

  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στο Μαράσλειο 
Μέγαρο, Δ/νση:  Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ. 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ με καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής στις ....-....-2022, ημέρα ............. και ώρα λήξης υποβολής προσφορών ........... π.μ. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000002071_N0000016412_N0000018882
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-203-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF-%CF%84-%CE%B1-%CE%B1-%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D/


 

 

 

 

  

  Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων προσφορών και δεν 
υποχρεώνεται να παραλάβει οποιονδήποτε φάκελο ή έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 
κατάστημα ή άλλη υπηρεσία, ακόμα και εάν ειδοποιηθεί έγκαιρα. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο
 :  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

9.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 
σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) 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. 
9.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  
9.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ   

Εγγύηση συμμετοχής δεν απαιτείται. (άρθρο 72 ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 21 
του ν 4782/2021 όπως ισχύει σήμερα). 
Επίσης δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, διότι η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή 
κατώτερη από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 72 ν. 4412/2016 
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 21 του ν 4782/2021 όπως ισχύει σήμερα). 
 

ΆΡΘΡΟ 11
ο
 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Ως κριτήρια επιλογής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 75 του ν4412/2016 όπως ισχύει 
σήμερα. 

    

Α.  Καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας 

  Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της προμήθειας.  
  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται 
στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  
   Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που 
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  
  Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ισχύει κατά περίπτωση για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα Οικονομικούς Φορείς).   



 

 

 

 

  

 

Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια: 
     Δεν  Απαιτείται 
 

Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: 

     Δεν  Απαιτείται 
 

ΆΡΘΡΟ 12
ο
 : ΛΟΓΟΙ   ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οικονομικός φορέας, 
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε 
ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 
12.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού 
Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών 
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,  
 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 
4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης

 Ιουλίου 
2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α 
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 

(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη 
κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις 
επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  
 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης

 Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική 



 

 

 

 

  

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και 
τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των 
άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),  
 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 

141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 
 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού 
Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 
 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση 
του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  
- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 
ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

  

12.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή  
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο  οικονομικός φορέας 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 



 

 

 

 

  

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση. 
Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 9.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους 
του δεσμευτικού κανονισμού.  
12.3. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  
12.4. Ο οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 9.1, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε 
επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 
(αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει 
δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το 
παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω 
ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών 
αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας 
δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που 
έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, 
από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει 
χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. 
12.5. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 
ν. 4412/2016. 
12.6. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου 
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, 
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 



 

 

 

 

  

ΆΡΘΡΟ 13
ο
 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ  ΛΟΓΩΝ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά 1
 

 

Α. Επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης εκ μέρους του Οικονομικού Φορέα σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου. Σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του 
νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α,  ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.   

 

 Φορολογική Ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου σε ισχύ. 

 

 Ασφαλιστική Ενημερότητα  για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου σε ισχύ. 

 

Β. Δικαιολογητικά συμμετοχής (απόδειξης κριτηρίων επιλογής) και αποδεικτικά νομιμοποίησης: 

 Πιστοποιητικό από το οικείο Επιμελητήριο 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 και το ειδικό επάγγελμά τους. (Χρόνος έκδοσης έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του) 

 

 Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς το οποίο υποβάλλεται σε  
ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο εντός του ενιαίου σφραγισμένου φακέλου στον οποίο θα 
υπάρχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 υπόδειγμα της οποίας συνοδεύει την παρούσα μελέτη. 
 

 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη επιβολής σε βάρος του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 
(άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021). 

 

                                                
1
 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαδικασίες 

δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό 

την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 
(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

 από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και 
ευκρινή  φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της 
περίπτωσης  α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 

υποβληθούν από τους οικονομικούς φορείς.   

https://4412.gr/blog/laws/άρθρο-74-αποκλεισμός-οικονομικού-φορέα/
https://4412.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-23-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%ce%b1/


 

 

 

 

  

 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη 
νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), 
προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί 
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο 
χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 
i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και 
τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το 
οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. 

   Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα). 

 

  Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί 
εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται 
επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού 
προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, 
εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του 
οικονομικού φορέα. 
 

  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
 :  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

14.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα συνοδεύουν την προσφορά. 
 

14.2. Τρόπος υποβολής προσφορών  
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στο Μαράσλειο 
Μέγαρο, Δ/νση:  Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ. 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ. 
 

Σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο θα υπάρχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ένας ξεχωριστός 
σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά.   Επίσης στην εξωτερική πλευρά του φακέλου  
θα αναγράφονται τα ακόλουθα : 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς τον ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ   



 

 

 

 

  

Για την  
«Προμήθεια εξοπλισμού (σκούπες, τσουγκράνες, φτυάρια, κ.λ.π)» 

Προϋπολογισμός Μελέτης : 13.981,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) 
 

 (Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών …… / …… /2022 ώρα …………...) 
«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

Ο Οικονομικός Φορέας 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. 

  Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων Προσφερόντων από το ίδιο 
φυσικό πρόσωπο. 

 

14.3. Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών 

  Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης.   

  Η τιμή του προς προμήθεια υλικού  δίνεται  σε ευρώ ανά τεμάχιο όπως αναφέρεται στο Τιμολόγιο. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

 

  Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
  Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται  
  Στις προσφορές θα πρέπει: α) να δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ, β) να προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή 

του κάθε είδους να μην υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή του Προϋπολογισμού της μελέτης.  
   Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή οικονομική προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται 
η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ 
τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
 :  ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΥΛΙΚΩΝ 

15.1. Η προθεσμία παράδοσης των ειδών ορίζεται σε  πέντε (5) μήνες   από την ημερομηνία 
υπογραφής της Σύμβασης.  
  Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) 
τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει 
εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 
μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής 
και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο 
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της 
παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση 
παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον 
συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 



 

 

 

 

  

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18 της παρούσης. 
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα 
από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο 
συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση 
επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που 
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις 
περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
15.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης 
ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. 
15.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να 
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
 

 

 ΑΡΘΡΟ 16
ο
 :  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

  H παραλαβή των υλικών γίνεται  με βεβαίωση που εκδίδεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, 
για την οποία προορίζονται και που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτόν με την απόφαση ανάθεσης, 
ήτοι από τον προϊστάμενο της  Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου τηρουμένων των διαδικασιών 
που  προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 208 και του άρθρου 209 του N.4412/2016   «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα. 
 

   

ΑΡΘΡΟ 17
ο
 :  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

  Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 
παραλαβή των υλικών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών 
παραδόσεων των υλικών. 

   Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

   Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υλικών στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
 

 

ΑΡΘΡΟ 18
ο
  :  ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

18.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/ και 
δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη 
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 
γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν 
επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του 
δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 



 

 

 

 

  

  Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω 
περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις 
διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/20162 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε 
προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. 
  Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, 
κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της 
προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
  Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 

18.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων 
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση 

των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της 
συνολικής ποσότητας αυτών. 
    Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση 
ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του 
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και 
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
    Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει επιβληθεί πρόστιμο εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας 
συμβατικής παράλειψης, αυτό θα αφαιρείται από το ποσό πληρωμής του αναδόχου. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 19
ο
: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία, 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. 
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα 
από την εμφάνισή της, τα μέρη υπόκεινται για την επίλυσή της στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων 
που εδρεύουν στην Κέρκυρα.                                                                                                             

 

                                          
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

Κέρκυρα  30-06-2022 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 

 

  

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΜΥΡΙΣΚΛΑΒΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
 

 

ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 
 

 

                                                
   



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1)
: ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2)
:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):   (Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
   Η προσφορά μου ισχύει για εννέα (9) μήνες από την ημέρα υποβολής της 

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της μελέτης, την οποία έλαβα γνώση και 
αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της 

 Τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή 

 Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για 
αναβολή ή ακύρωση της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης 

 Η προθεσμία παράδοσης των ειδών ορίζεται σε  πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  
 

Ημερομηνία:      …..…/…….2022 

 

Ο – Η Δηλ. 

 

                                                                                                                                                                    (Υπογραφή) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

     

      

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ   

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ                          

«Προμήθεια εξοπλισμού (σκούπες, τσουγκράνες, φτυάρια, κ.λ.π)» 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΑΣ 
σε  € 

ΔΑΠΑΝΗ σε € 

1 

Μεταλλικό γράβαλο  16 δοντιών με 
ξύλινο  κοντάρι από ανθεκτικό ξύλο 
υψηλής ποιότητας   
  

Τεμάχιο 55,00     

2 

 

Μεταλλικό φτυάρι τετράγωνου σχήματος 
(τύπου κάρβουνου)  με ξύλινο  κοντάρι  
από ανθεκτικό ξύλο υψηλής ποιότητας 
που θα φέρει διαμόρφωση άκρου λαβής 
παλάμης   

Τεμάχιο 55,00     

3 

Μεταλλική ανοξείδωτη σκούπα γκαζόν με 
ρυθμιζόμενο πλάτος και ξύλινο κοντάρι 
από ανθεκτικό ξύλο υψηλής ποιότητας 
και σφιγκτήρες για την εύκολη 
τοποθέτηση του κονταριού 

Τεμάχιο 368,00     

4 
Μεταλλική πιρούνα τεσσάρων (4) 
δοντιών με ξύλινο κοντάρι Τεμάχιο 53,00     

5 

 

Σκούπα πεζοδρομίου - δρόμου πλάτους 
32 εκατοστών περίπου με πλαστική 
σκληρή τρίχα βαρέως τύπου και ξύλινο 
κοντάρι 

Τεμάχιο 80,00     

6 Σκούπα χόρτου με ξύλινο  κοντάρι  Τεμάχιο 370,00     

7 

Φαράσι  πλαστικό με κοντάρι βιδωτό 
συνολικού μήκους 85 εκ. περίπου  
κατάλληλο για οδοκαθαρισμό 

Τεμάχιο 100,00     

8 
Τσιμπίδα - συλλέκτης σκουπιδιών με 
βραχίονα 

Τεμάχιο 30,00     



 

 

 

 

  

9 
Κοντάρι αλουμινίου πτυσσόμενο μήκους 
έως 4 μέτρα   Τεμάχιο 10,00     

10 

Σκάλα αλουμινίου διπλή πτυσσόμενη με 
αριθμό σκαλιών (2 Χ 9= 18). Ύψος μονής 
σκάλας 2,55 μέτρα περίπου 

Τεμάχιο 5,00     

11 

Χειροπρίονο με κυρτή λάμα και 
εργονομική λαβή κατάλληλο για 
κλαδέματα δέντρων 

Τεμάχιο 2,00     

12 
Μεταλλικό σκαλιστήρι κήπου με ξύλινο 
κοντάρι μήκους τουλάχιστον 120 εκ.  

Τεμάχιο 7,00     

13 
Μεταλλικό καρότσι κήπου βαθύ 
ενισχυμένο με ρόδα 

Τεμάχιο 2,00     

14 
Φτυάρι μεταλλικό μυτερό με ξύλινο 
κοντάρι 

Τεμάχιο 10,00     

15 
Φτυάρι μεταλλικό κλασσικό με ξύλινο 
κοντάρι  Τεμάχιο 10,00     

16 
Μεταλλική τσάπα στρογγυλή με ξύλινο 
κοντάρι 

Τεμάχιο 5,00     

17 
Μεταλλικός  κασμάς 2,5 κιλών   με ξύλινο 
κοντάρι Τεμάχιο 5,00     

18 
Μεταλλική βαριοπούλα τετράγωνη 8 έως 
10 κιλών με ξύλινο στειλιάρι  

Τεμάχιο 1,00     

19 
Μεταλλική βαριοπούλα τετράγωνη 2 
κιλών με πλαστική εργονομική λαβή  Τεμάχιο 1,00     

20 
Σετ καλέμι και πόντα οικοδόμου τα οποία 
θα φέρουν προστατευτική πλαστική λαβή  

Τεμάχιο 1,00     

21 
Μουσαμάς αδιάβροχος διαστάσεων 
2Χ3μ.  Τεμάχιο 20,00     

22 

 

Αδιάβροχος μουσαμάς πράσινος βάρους 
190gr / τ.μ., διαστάσεων 4x6 μέτρα, με 
μεταλλικούς κρίκους ανά μέτρο σε κάθε 
πλευρά και σε κάθε γωνία 

Τεμάχιο 8,00     



 

 

 

 

  

23 

 

Κάδος πλαστικός για τα καρότσια της 
χειρωνακτικής αποκομιδής  
(χειραμαξίδια) με επάνω διάμετρο 45εκ. 
και ύψος 60εκ. περίπου  

Τεμάχιο 9,00     

24 

Ψεκαστήρας πλαστικός προπίεσης 
πλάτης χωρητικότητας 16 λίτρων 
περίπου 

Τεμάχιο 3,00     

25 
Κλαδευτήρι χειρός κατάλληλο για κοπή 
κλαδιών μέγιστης διαμέτρου 20 χιλιοστών  

Τεμάχιο 8,00     

26 
Ποτιστήρι πλαστικό χωρητικότητας 12lt 
περίπου 

Τεμάχιο 13,00     

27 

Καλαθάκια απορριμμάτων γραφείου 
μεταλλικού πλέγματος χωρητικότητας 9 
λίτρων περίπου 

Τεμάχιο 22,00   

28 

Χειροκίνητο παλετοφόρο-ανυψωτικό 
μηχάνημα με ικανότητα ανύψωσης 
τουλάχιστον 2000 κιλά 

Τεμάχιο 1,00   

    
ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 

  

   
 ΦΠΑ  24% 

  

   ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 24% 
  

      

   Κέρκυρα,      /      /2022 

   Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 


