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ΜΕΛΕΤΗ  22/2022 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ  ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ & 
ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022. 

 
Κ.Α  00.6443.006 «Δαπάνες δεξιώσεων» 

CPV: 

15981000-8 ,15982000-5, 15321000-4,  
15812000-3, 15332310-0, 39221123-5, 33764000-3 

 

ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

   Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων νήσων, στο πλαίσιο πραγματοποίησης εκδηλώσεων κατά 

τη διάρκεια του έτους 2022, καθώς και της καθιερωμένης εορτής των Χριστουγέννων & της Πρωτοχρονιάς 

(πολιτιστικές  εκδηλώσεις από Φιλαρμονικές, χορωδίες και πολιτιστικά σωματεία και συλλόγους), 

προτίθεται να προβεί στην προμήθεια  ειδών δεξιώσεων,  κατά το έτος 2022 , σύμφωνα με την υπ΄αρ. 7-
37/ 21-03-2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΟΗ46ΜΓ2Α-ΟΩΛ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

     Η παρούσα μελέτη, αφορά την προμήθεια ειδών δεξιώσεων των καθιερωμένων τοπικών &  εθνικών 

εορτών του Δήμου μας ως ακολούθως: 

ΤΜΗΜΑ Α 
Νερά, Αναψυκτικά, χυμοί 
1.   Προμήθεια μεταλλικών νερών  1.200 εμφιαλ. νερά (0,5 lt) 

2.  Προμήθεια μεταλλικών νερών  115  6/άδες (1,5 lt) 

3.  Προμήθεια αναψυκτικών: 

• 25  6/άδες πορτοκαλάδα (1,5 lt) 

• 25  6/άδες τύπου cola (1,5 lt) 

• 10  6/άδες πορτοκαλάδα 330 gr σε συσκευασία αλουμινίου 

• 10  6/άδες τύπου cola 330 gr σε συσκευασία αλουμινίου 
4.  Προμήθεια χυμών φρούτων 

• 40 τμχ πορτοκάλι (1,5 lt) 

• 40 τμχ ανάμεικτος (1,5 lt) 

• 50 τμχ πορτοκάλι 250 gr 

• 50 τμχ ανάμεικτο 250 gr 
 

 ΤΜΗΜΑ Β 
Είδη ζαχαροπλαστικής & γλυκίσματα 

                                                                                 

 
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 



• Κουραμπιέδες 50 gr 

• Μελομακάρονα 40 gr 

• Γλυκά τυλιχτά 50 gr 
 
ΤΜΗΜΑ Γ 
Ξηροί καρποί- ποτήρια- χαρτοπετσέτες 
1. Προμήθεια ξηρών καρπών  20 kgr 

2. Προμήθεια  ποτήρια πλαστικά 110 συσκ. των 100 τμχ 

3. Προμήθεια  χαρτοπετσετών 38 συσκ. των 150 τμχ 
 

      

 

     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

• Έκθεση -Τεχνική περιγραφή αντικειμένου 

• Προϋπολογισμός μελέτης 

• Γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

• Οικονομική προσφορά 
             

 
 

 
 

  

Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ         Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

          ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

         Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

        ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

  

 ΣΟΦΙΑ ΚΟΡΦΙΑΤΗ 

ΔΕ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ  

          ΦΩΤΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ 

          ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

       ΜΑΡΙΑ ΣΑΓΙΑΔΙΝΟΥ 

ΠΕ-A ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
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 

                                               

ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

ΤMHMA 1: Είδη δεξιώσεων με ΦΠΑ 13% 
 (Νερά ,Αναψυκτικά) 

α/α Περιγραφή -Προμήθειες Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 

μονάδας 

Τελική 

Τιμή 
1 Εμφιαλωμένα νερά (0,5 lt) 

CPV: 15981000-8 

τµχ 1.200 0,20 240 

2 Εμφιαλωμένα νερά (1,5 lt) σε εξάδες 

CPV: 15981000-8 
τµχ 115 1,50 172,50 

3 Αναψυκτικό πορτοκαλάδα με ανθρακικό 

1,5 lt σε εξάδες 

CPV: 15982000-5 

τµχ 25 3,50 87,50 

4 Αναψυκτικό τύπου cola με ανθρακικό 1,5 lt 

CPV: 15982000-5 σε εξάδες 
τµχ 25 3,50 87,50 

5 Αναψυκτικά σε συσκευασία αλουμινίου  

τύπου cola  330 gr σε εξάδες 

CPV: 15982000-5 

τµχ 10 3,50 35 

6 Αναψυκτικά σε συσκευασία αλουμινίου 

πορτοκαλάδα 330 gr σε εξάδες 

CPV: 15982000-5 

τµχ 10 3,50 35 

7 Χυμός πορτοκάλι 1 lt 

CPV: 15321000-4 

τµχ 40 1,00 40 

8 Χυμός ανάμεικτος 1 lt 

CPV: 15321000-4 

τµχ 40 1,20 48,00 

9 Χυμός πορτοκάλι 250 gr 

CPV: 15321000-4 

τµχ 50 0,60 30 

10 Χυμός ανάμεικτος  250 gr 

CPV: 15321000-4 

τµχ 50 0,60 30 

Σύνολο καθαρής αξίας 805,50 

ΦΠΑ 13% 104,72 

Σύνολο με ΦΠΑ 910,22 

 
 
 



 
ΤMHMA 2: Είδη δεξιώσεων με ΦΠΑ 24%  

(Κουραμπιέδες, Μελομακάρονα, Γλυκά τυλιχτά) 
α/α Περιγραφή -Προμήθειες Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 

μονάδας 

Τελική Τιμή 

1 Κουραμπιέδες κιλού 

CPV: 15812000-3 

kg 50 14 700 

2 Μελομακάρονα κιλού 

CPV: 15812000-3 

kg 40 14 560 

3 Γλυκά τυλιχτά κιλού 

CPV: 15812000-3 

kg 50 14 700 

Σύνολο καθαρής αξίας 1.960,00 

ΦΠΑ 24% 470,40 

Σύνολο με ΦΠΑ 2.430,40 

 
 

ΤMHMA 3: Είδη δεξιώσεων με ΦΠΑ 24% 
(Ξηροί καρποί, Πλαστικά ποτήρια, Χαρτοπετσέτες) 

α/α Περιγραφή -Προμήθειες Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 

μονάδας 

Τελική Τιμή 

1 Ξηροί καρποί ανάμεικτοι 

CPV: 15332310-0 

kg 20 10,00 200 

2 Ποτήρια πλαστικά μεσαίου μεγέθους  

CPV: 39221123-5 

τμχ 110 

συσκευασίες 

των 100 τμχ 

2,5 

/συσκ 

275 

3 Χαρτοπετσέτες λευκές διαστ. 32 Χ 33 

CPV: 33764000-3 

τμχ 38 

συσκευασίες 

των 150 τμχ 

 

1,20 45,60 

Σύνολο καθαρής αξίας 520,60 

ΦΠΑ 24% 124,94 

Σύνολο με ΦΠΑ 645,54 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟ 
ΦΠΑ  

ΦΠΑ  

 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΤΜΗΜΑ 1: Νερό - αναψυκτικά 805,50 104,72 

 (13%) 

910,22 

ΤΜΗΜΑ 2:  Γλυκίσματα 1.960,00 470,40 

 (24%) 

2430,40 

ΤΜΗΜΑ 3:  Ξηροί καρποί, είδη σερβιρίσματος 520,60 124,94 
 (24%) 

645,54   

ΣΥΝΟΛΟ 3.286,10 700,06 3.986,16 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 00.6443.006 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων» του προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2022,  του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων. 

 

 

 

 

 

 

 
    

Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ         Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

          ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

         Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

        ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

  

 ΣΟΦΙΑ ΚΟΡΦΙΑΤΗ 

ΔΕ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ  

          ΦΩΤΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ 

          ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

       ΜΑΡΙΑ ΣΑΓΙΑΔΙΝΟΥ 

ΠΕ-A ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

 

 

 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 

Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

   Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την προμήθεια ειδών δεξιώσεων, στα πλαίσια της καθιερωμένης 

εορτής των Χριστουγέννων & της Πρωτοχρονιάς (πολιτιστικές εκδηλώσεις από Φιλαρμονικές, χορωδίες,  

πολιτιστικά σωματεία και συλλόγους),  σύμφωνα με την 7-37/21-3-2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΟΗ46ΜΓ2Α-ΟΩΛ) 

απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου. 

     
 

Άρθρο 2 : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. 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 8
ης

 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. Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

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

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

4. 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. Η 1450/550/10-2-1982 Υπουργική Απόφαση 

6. 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. Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»  

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

66 



11. 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» 

12. N.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α/07-04-2014) υποπαράγραφος ΣΤ.20 «Εφαρμογή ΕΣΗΔΗΣ» 

13. 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). 

14. Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018) «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι » 

15. Ν. 4782/2021 

 

Άρθρο 3ο  : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Η προμήθεια των αναφερομένων ειδών, έχει προϋπολογισμό 3.986,16E (συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ 

13% & 24%). Η χρηματοδότηση είναι από ιδίους πόρους και  έχει αριθμούς  CPV: 15981000-8 ,15982000-
5, 15321000-4, 15812000-3, 15332310-0, 39221123-5, 33764000-3. Το ποσό αυτό,  θα καλυφθεί από τον 

Κ.Α 00.6443.006 «Δαπάνες δεξιώσεων», του Δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. 

 

Άρθρο 4ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η προμήθεια θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,  σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 

4412/2016. 

Άρθρο 5Ο : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που 

προσδιορίζεται βάσει τιμής.  
 

Άρθρο 6Ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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. 

 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

4. Οι προσφορές θα αφορούν το σύνολο των αναφερόμενων τμημάτων.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΛΟΓΟΙ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρ.1 & 2 του άρθρου 73 και άρθρου  74 
 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο:  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν Επί ποινή αποκλεισμού: 
 



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 & 2 του άρθρου 73 και άρθρου  74 

2. Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό  του Δημοσίου 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό  του Δημοσίου 

 
 

Άρθρο 9ο : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Τα κριτήρια επιλογής μπορεί να αφορούν: 

Α. Την καταλληλότητα  για την άσκηση της 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. 

      

B. Την Οικονομική  και χρηματοοικονομική  επάρκεια – Δεν απαιτείται  

      Δεν απαιτείται 

Γ. Την Τεχνική  και επαγγελματική  ικανότητα βάσει των πινάκων συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών. 
  

 

ΑΡΘΡΟ 10ο:  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να προσκομίσουν (Ν.4412/2016 αρ.80 & αρ.82) 

1. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, που τηρείται στο κράτος – μέλος 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά του, χρόνου έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του. 

2. Οικονομική Προσφορά σύμφωνα  με  το υπόδειγμα της Υπηρεσίας σε ξεχωριστό σφραγισμένο 
φάκελο, ο οποίος θα είναι εντός του φακέλου των δικαιολογητικών 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 

Η διάρκεια σύμβασης της προμήθειας, ορίζεται από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης και μέχρι 

της 31/12/2022. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (Ν.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 1:(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 1 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.  

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ο προμηθευτής  υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός της προθεσμίας που θα του υποδειχθεί από 
την υπηρεσία και έως 31/12/2022. 

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 προμηθευτή , 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 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. 

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. 

Μετά από κάθε προσκόμιση των ειδών στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση 

της οποίας προσκομίστηκε. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΠΛΗΡΩΜΗ –ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ    

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται συνολικά, μετά την παραλαβή των παρασχεθεισών ειδών, με 

βεβαίωση καλής εκτέλεσης, η οποία θα γίνει από τον προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού 

&  Νέας Γενιάς. 

Η πληρωμή του  συμβατικού τιμήματος θα γίνει 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.  

Τον προμηθευτή  βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

Ο προμηθευτής 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 προμηθευτή 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 προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.   

 

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

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 προμηθευτής 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. 

 
 

 

 

  

Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ         Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
          ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

         Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
        ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 

  

 ΣΟΦΙΑ ΚΟΡΦΙΑΤΗ 
ΔΕ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ  

          ΦΩΤΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ 
          ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

       ΜΑΡΙΑ ΣΑΓΙΑΔΙΝΟΥ 
ΠΕ-A ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΤMHMA 1: Είδη δεξιώσεων με ΦΠΑ 13% 
 (Νερά ,Αναψυκτικά) 

 

α/α Περιγραφή -Προμήθειες CPV Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 

Μονάδας 

Προϋπ/σμού 

Τιμή 

Μονάδας 

προσφοράς 
1 Εμφιαλωμένα νερά (0,5 lt) 

 
15981000-8 τμχ 1.200 0,20  

2 Εμφιαλωμένα νερά (1,5 lt) σε 

εξάδες 

 

15981000-8 τμχ 115 1,50  

3 Αναψυκτικό πορτοκαλάδα με 

ανθρακικό 1,5 lt σε εξάδες 
 

15982000-5 τμχ 25 3,50  

4 Αναψυκτικό τύπου cola με 

ανθρακικό 1,5 lt σε εξάδες 

 

15982000-5 τμχ 25 3,50  

5 Αναψυκτικά σε συσκευασία 

αλουμινίου  τύπου cola  330 gr σε 

εξάδες 

15982000-5 τμχ 10 3,50  

6 Αναψυκτικά σε συσκευασία 

αλουμινίου πορτοκαλάδα 330 gr 

σε εξάδες 

15982000-5 τμχ 10 3,50  

7 Χυμός πορτοκάλι 1 lt 15321000-4 τμχ 40 1,00  

8 Χυμός ανάμεικτος  1 lt 15321000-4 τμχ 40 1,20  

9 Χυμός πορτοκάλι 250 gr 15321000-4 τμχ 50 0,60  

10 Χυμός ανάμεικτος 250 gr 15321000-4 τμχ 50 0,60  

Σύνολο καθαρής αξίας   
ΦΠΑ 13%   

Σύνολο με ΦΠΑ   

 



ΤMHMA 2: Είδη δεξιώσεων με ΦΠΑ 24%  
(Κουραμπιέδες, Μελομακάρονα, Γλυκά τυλιχτά) 

 

α/α Περιγραφή -Προμήθειες CPV Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 

Μονάδας 

Προϋπ/σμού 

Τιμή 

Μονάδας 

προσφοράς
1 Κουραμπιέδες κιλού 

 
15812000-3 kg 50 14  

2 Μελομακάρονα κιλού 
 

15812000-3 kg 40 14  

3 Γλυκά τυλιχτά κιλού 
 

15812000-3 kg 50 14  

Σύνολο καθαρής αξίας   
ΦΠΑ 24%   

Σύνολο με ΦΠΑ   

 
 

ΤMHMA 3: Είδη δεξιώσεων με ΦΠΑ 24% 
(Ξηροί καρποί, Πλαστικά ποτήρια, Χαρτοπετσέτες) 

 

α/α Περιγραφή -Προμήθειες CPV Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 

Μονάδας 

Προϋπ/σμού 

Τιμή 

Μονάδας 

προσφοράς 
1 Ξηροί καρποί ανάμεικτοι 

 
15332310-0 kg 20 10,00  

2 Ποτήρια πλαστικά μεσαίου 

μεγέθους  
 

39221123-5 τμχ 110 

συσκευασίες 

των 100 τμχ 

2,5/συσκ.  

3 Χαρτοπετσέτες λευκές διαστ. 32 

Χ 33 
 

33764000-3 τμχ 38 

συσκευασίες 

των 150 τμχ 

 

1,20/συσκ.  

                                                                                     Σύνολο καθαρής αξίας   

                                                                               ΦΠΑ 24%   

                                                                                 Σύνολο με ΦΠΑ   

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟ 

ΦΠΑ  

ΦΠΑ  

 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΤΜΗΜΑ 1: Νερό - αναψυκτικά   

 (13%) 

 

ΤΜΗΜΑ 2:  Γλυκίσματα   

 (24%) 

 

ΤΜΗΜΑ 3:  Ξηροί καρποί, είδη σερβιρίσματος   

 (24%) 

 

ΣΥΝΟΛΟ    

 

 



Κέρκυρα……………………….. 

 

Ο  ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


