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Θέμα:  Σύναψη σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αναμνηστικού δώρου με θέμα την 
Κέρκυρα»,  ενδεικτικού προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού 2.500,00  € συν  ΦΠΑ 24% ποσού  
600,00€  από ίδιους πόρους 
  
     Στο πλαίσιο ενίσχυσης διαδικασίας της τουριστικής προβολής του Δήμου,  είθισται η προσφορά 
αναμνηστικών δώρων εκ μέρους του Δήμου στους συνεργαζόμενους εκπροσώπους των τουριστικών 
φορέων και θεσμικών οργάνων του τουρισμού ,στους εκπροσώπους των αδελφοποιημένων πόλεων με 
το Δήμο και στα πρόσωπα κάθε εθιμοτυπικής επίσκεψης στο Δήμο.Kατόπιν σχετικής εισήγησης της 
Αντιδημαρχίας του Τουρισμού,  απαιτείται η προμήθεια μιας ποσότητας, μικρών αναμνηστικών δώρων 
για την εύκολη μεταφορά τους  στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού, με απεικόνιση  στοιχείων τα οποία 
ορίζουν το φυσικό και ανθρωπογενές –πολιτισμικό περιβάλλον του Δήμου και του νησιού.  
       Μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη την κατωτέρω κείμενη νομοθεσία και τα λοιπά:  
1) Του Ν.2362/23.11.1995 (Α΄ 247) Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και 
άλλες διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
2) Toυ N.3463/2006 (Α΄114), άρθρο 75 «Αρμοδιότητες Δήμων», τομέας α) Ανάπτυξης, στον οποίο 
περιλαμβάνεται, ιδίως:…περ.8. « Η εκπόνηση, υλοποίηση και η συμμετοχή σε προγράμματα για την 
τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς 
και η δημιουργία θερέτρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών», τομέας στ) Παιδείας, 
πολιτισμού και αθλητισμού, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:…περ.10. «Η ανάπτυξη του 
πολιτιστικού τουρισμού». 
3) Του Ν.3852/7-6-2010 (Α΄87) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 
διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
4)  Του Ν.3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα 
Διαύγειας και άλλες διατάξεις»  
5).Του Ν. 4013/15-09-2011 (Α΄204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», άρθρο 4 «Λειτουργική ανεξαρτησία», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.4072/2012 (Α΄59) και ισχύει. 
6).Του Ν. 4071/11-04-12 (Α’ 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
7).Του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το Ν. 4864/2021 (Α’ 237’). 
8) Το Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

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

ρυθμίσεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 3 «απλούστευση διαδικασιών προμηθειών δημοσίου», όπως 



 

τροποποιηH θηκε και ισχυH ει με το Ν.4850/2021 (Α΄208). 

9) Του N.4254/2014 (Α΄ 85) υποπαράγραφος ΣΤ.20 «Εφαρμογή ΕΣΗΔΗΣ». 
10) Του Π.Δ. 80/2016 (Α’  145) «Περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες»    
11) Του Ν.4412/16  (Α΄147)  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών   (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και συγκεκριμένα το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 (Α/147) 
«εγγυήσεις εξουσιοδοτική διάταξη», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 «Εγγυήσεις Τροποποίηση του 
τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 72 του 4412/2916», παρ.1γ «….οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
μην απαιτούν εγγύηση συμμετοχής για τις ακόλουθες περιπτώσεις … απευθείας ανάθεση..» του Ν. 
4782/2021 (Α/36), το άρθρο 118 «απευθείας ανάθεση» του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 50 «προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται, όταν η εκτιμώμενη αξία της 
σύμβασης, είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των 30.000€» του ν. 4782/2021 και το άρθρο  208 
«παραλαβή υλικών» του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 105 «παραλαβή υλικών-
τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη 10 στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016» του Ν. 4782/2021 
12) Του Ν. 4555/2018 (Α’ 133) «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»]. 
13) Toυ N. 4605/2019 (Α’ 52)«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». 
12). 
14) Του Ν. 4625/2019 (Α’ 139) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες 
επείγουσες διατάξεις». 
15) Της παρ. γ του άρθρου 10 του μεταβατικού ΟΕΥ του Δήμου  (ΦΕΚ 3235/τ. Β’/22-08-2019). 
16) Της με αριθμ. πρωτ. 16536/28-12-2018 έγγραφο του ΕΟΤ, σχετικά με την παροχή σύμφωνης 
γνώμης σε προγράμματα και ενέργειες τουριστικής προβολής των Περιφερειών και των Δήμων, 
σύμφωνα με το οποίο τα δώρα και τα αντικείμενα φιλοφρονήσεων σε τουριστικούς παράγοντες και 
πρόσωπα, ενισχύουν τη διαδικασία προβολής του ελληνικού τουρισμού και ανήκουν στις δράσεις εκείνες 
για τις οποίες δεν απαιτείται επιμέρους έγκριση από τον ΕΟΤ. 
17) Της με αριθμ. 5-11/02-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΟΖ046ΜΓ2Α-3Χ2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

περί ψήφισης του δημοτικού προϋπολογισμού   έτους 2022, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 

πρωτ.9882/21-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΞΩΜΟΡ1Φ-ΖΞΧ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.  

18) Της με αριθμ. 26-7/24-06-2022 (ΑΔΑ: 9ΞΤΗ46ΜΓ2Α-ΛΦ3) απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής 
περί εξειδίκευσης της πίστωσης με ΚΑΕ 00.6431.002 και τίτλο «Προμήθεια έντυπων αυτοκόλλητων 
σημάτων με κωδικό γρήγορης ανταπόκρισης (QR code) ψηφιακής αποτύπωσης και αναμνηστικών 
δώρων τουριστικής προβολής». 
19) Της με αριθμ. 9-50/04-05-2022 (ΑΔΑ: 9ΚΩΓ46ΜΓ2Α-1ΜΡ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, περί έγκρισης σχεδίου τουριστικής προβολής, έτους 2022 
και την με αριθμ πρωτ 4992/23-05-2022 σύμφωνη γνώμη του ΕΟΤ.  
20)Της με αριθμ. πρωτ. 19724/31-05-2022 προσφορά της εταιρείας sgrafima, βάσει της οποίας 
διαμορφώθηκε η ενδεικτική τιμή μονάδας. 
Συντάσσεται η παρούσα μελέτη για την ανάθεση της παροχής προμήθειας, ως αυτή αναφέρεται 
στο θέμα:  
 
Άρθρο 1ο «Περιγραφή αντικειμένου» 
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δήμου για την τουριστική προβολή, ο Δήμος ενδιαφέρεται να 
προμηθευτεί αναμνηστικά δώρα-επιτραπέζια ημερολόγια, τα οποία θα διανέμονται κυρίως σε 
τουριστικούς φορείς και θεσμικά όργανα του Τουρισμού, στο πλαίσιο Διεθνών Τουριστικών Εκθέσεων.   
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην  προμήθεια διακοσίων πενήντα (250) τεμαχίων ενός 
αναμνηστικού δώρου, το καθένα εκ των οποίων θα περιλαμβάνει τα εξής  είδη  με τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά: Δώδεκα χάρτινα επιτραπέζια ημερολόγια μηνός ,έτους 2023  διαστάσεων 10,5Χ15  
εκατοστών  έκαστο, με απεικόνιση στοιχείων από το πολιτισμικό και  φυσικό περιβάλλον  της 



 

 

Κέρκυρας, μία χάρτινη βάση στήριξης του μηνιαίου ημερολογίου, αναδιπλούμενη κι ένα χάρτινο 
φύλλο, επεξηγηματικό των απεικονίσεων στην αγγλική γλώσσα. Τα μέρη αυτά θα  είναι 
συσκευασμένα σ’ έναν χάρτινο φάκελο.  Έναν  χάρτινο σελιδοδείκτη ο οποίος θα φέρει τυπωμένη  
απεικόνιση, ως  ανωτέρω  και   ο οποίος στο ένα άκρο του θα φέρει έναν θύσανο από κλωστές, 
μονόχρωμου χρώματος (πράσινο ή κόκκινο). Ένα χάρτινο σημειωματάριο 60 σελίδων, διαστάσεων 
Α6, δεμένο στην πλάγια πλευρά του. Ο φάκελος, ο σελιδοδείκτης και  το σημειωματάριο  θα είναι 
περιτυλιγμένα οριζόντια στο κέντρο τους, με χάρτινη ταινία στην οποία θα απεικονίζονται  τα ως 
ανωτέρω στοιχεία συνολικά  και κάθετα με μία δεύτερη ταινία, η οποία θα φέρει το σύμβολο της 
Νήσου των Φαιάκων «απήδαλος ναυς» και την ονομασία  του Δήμου, στην αγγλική γλώσσα. Το χαρτί 
κατασκευής  θα είναι από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, χρώματος μπεζ και το χαρτί του μηνιαίου 
ημερολογίου, χρώματος λευκού. 

Άρθρο 2ο «Προϋπολογισμός και χρηματοδότηση» 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

CPV22817000-0 «ημερολόγια ή προσωπικές ατζέντες» 

Η ως άνω δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση με ΚΑΕ 00.6431.002 και τίτλο «προμήθεια έντυπων 
αυτοκόλλητων σημάτων με κωδικό γρήγορης ανταπόκρισης (QR code) και αναμνηστικών δώρων 
τουριστικής προβολής», του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2022, μέχρι του ποσού 3.100,00€ 
(2.500,00€ συν 600,00 ΦΠΑ 24%)  από ίδιους πόρους. 

Άρθρο 3Ο : Διαδικασία Ανάθεσης 
Λόγω του ύψους της απαιτούμενης δαπάνης ,η διαδικασία ανάθεσης θα είναι η προβλεπόμενη από τις 
διατάξεις  του άρθρου 118 «Απευθείας ανάθεση» του Ν.4412/2016 (Α/147).    
Άρθρο 4ο : «Κριτήρια ανάθεσης» 
Η πλέον συμφέρουσα  από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.   
Άρθρο 5ο : «Δικαιούμενοι συμμετοχής» 
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Το ένα αναμνηστικό δώρο (1 τεμάχιο) αποτελείται από 
τα εξής μέρη: α) Δώδεκα χάρτινα επιτραπέζια 
ημερολόγια μηνός, έτους 2023  β) μία  χάρτινη βάση 
στήριξης του μηνιαίου ημερολογίου, αναδιπλούμενη γ) 
ένα χάρτινο φύλλο επεξηγηματικό των απεικονίσεων δ) 
έναν φάκελο ε) ένα σελιδοδείκτη στ) ένα  
σημειωματάριο 60 σελίδων ζ) μία οριζόντια ταινία στην 
οποία θα απεικονίζονται  τα ως ανωτέρω στοιχεία 
συνολικά  και  η) μία κάθετη ταινία, η οποία θα φέρει το 
σύμβολο της Νήσου των Φαιάκων «απήδαλος ναυς» και 
την ονομασία  του Δήμου, στην αγγλική γλώσσα. 

 

    τεμάχιο 

 

 

 

250 10,00 2.500,00 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
 

2.500,00 

 ΦΠΑ (24%) 600,00 

 Γενικό Σύνολο 3.100,00 



 

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 ΣΑΣ, 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. 
 
Άρθρο 6ο «Λόγοι Αποκλεισμού» 
1. Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύμβασης όταν αποδεικνύουν, με την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 ή 
είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή με άλλον τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη, 
καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα: 
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 (EE 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 (EE 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). 
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή 
β) 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, ή 
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 
2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 
φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω 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) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
2Α. Αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2 είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό 
ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου 
εντύπου ή δήλωσης, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει 
αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 
Οι περ. α' και β' της παρ. 2 παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 
ανωτέρω 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 διακανονισμού. 
 
Άρθρο 7ο «Δικαιολογητικά  λόγων αποκλεισμού» 
 
Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν 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 
 
Άρθρο 8ο «Κριτήρια επιλογής» 

Ως κριτήρια επιλογής ορίζονται: 
Α. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας γραφικών τεχνών και 

εκτυπώσεων. 

• Να είναι εγγεγραμμένος/η σ’ ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 
Β. Οικονομική και επαγγελματική επάρκεια 
Δεν απαιτείται 
Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

• Αποστολή δείγματος, η αυθεντικότητα του οποίου πρέπει να μπορεί να βεβαιώνεται κατόπιν 
αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής. . 
 
Άρθρο 9ο «Δικαιολογητικά  αξιολόγησης κριτηρίων επιλογής»  
 

       Πρέπει να καταθέσουν ως  απόδειξη των κριτηρίων επιλογής  τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Πιστοποιητικό του εμπορικού 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 και το ειδικό επάγγελμά τους . (Χρόνος έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν 
από την υποβολή τους).  
2. Προσκόμιση δείγματος του προϊόντος στο Τμήμα Τουρισμού & Απασχόλησης, το οποίο θα ελέγξει αν 
το προϊόν είναι σύμφωνο με την τεχνική περιγραφή.  
 

Άρθρο 10ο  «Χρόνος παράδοσης υλικών αρθ.206 & 207 Ν.4412/16». 
 
1.Η  προθεσμία για την ολοκλήρωση της προμήθειας καθορίζεται στους δύο (2) μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να 
παρατείνεται 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 προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, 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. 
2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 
συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του 
σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμή 
παράδοση προμήθειας. 
4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221, 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. 
5. 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 προμηθευτής 
κηρύσσεται έκπτωτος. 
6. Ο προμηθευτής 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. 

7. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού 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. 

8. 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, επιβάλλεται  πρόστιμο 
5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
 9.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. 
 10. 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 προμηθευτής και  παρατείνεται, 
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης παράδοσης. 
 11. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω  
πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που  υπολογίζεται 
από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του  συμβατικού υλικού, με 
το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 
 12. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από  το 
ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση  
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής  δεν 
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
13.Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως  σε 
όλα τα μέλη της ένωσης. 
 
 
Άρθρο 11ο «Υποχρεώσεις Αναδόχου» 
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. Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
παροχής προμήθειας αγαθών 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). 
6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, για την 
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό. 



 

 
Άρθρο 12ο  «Παραλαβή αντικειμένου σύμβασης» 
 
 Ο ανάδοχος  υποχρεούται: α) να παραδώσει το αντικείμενο της προμήθειας στο Δήμο και 
συγκεκριμένα ,στην Αν. Προϊσταμένη του  Τμήματος  Τουρισμού και  Απασχόλησης της Διεύθυνσης 
Τοπικής Οικονομίας, αφού ενημερώσει, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, β) να 
υποβάλει στο Τμήμα Τουρισμού και  Απασχόλησης, δελτίο αποστολής, στο οποίο θα αναφέρεται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το είδος , η ποσότητα και ο αριθμός  πρωτοκόλλου της σύμβασης, σε 
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε και το οποίο θα θεωρηθεί από την Υπηρεσία, γ)να παραδώσει τον 
προβλεπόμενο από τη σύμβαση αριθμό ημερολογίων ,στην ταχυδρομική διεύθυνση : Μιχαήλ Θεοτόκη  
49131 Κέρκυρα (Δημοτικό κατάστημα), με δική του φροντίδα και με δικά του έξοδα μεταφοράς. Το 
σύνολο των τεμαχίων του αναμνηστικού δώρου θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, να μην 
φέρουν ελαττώματα. Σε διαφορετική περίπτωση θα ζητηθεί η αντικατάσταση τους.  
Η  Αν. Προϊσταμένη του  Τμήματος  Τουρισμού και  Απασχόλησης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας, 
  υποχρεούται να εκδώσει σχετική βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης της σύμβασης , 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του ν. 4782/2021 «παραλαβή υλικών-Τροποποίηση της 
παρ. 1 και προσθήκη παρ.10 στο άρθρο 208 του ν. 4412/2016», στο οποίο προβλέπεται ότι για την 
παρακολούθηση και παραλαβή ειδικά των συμβάσεων προμηθειών με εκτιμώμενη αξία ίση ή 
μικρότερη  του ποσού της παρ.1 του άρθρου 118 (ήτοι 30.000,00€) δεν απαιτείται πλέον ,η 
συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής και η παραλαβή γίνεται  με βεβαίωση που 
εκδίδεται από τον προϊστάμενο υπηρεσίας, για την οποία προορίζονται τα αγαθά. 
 
Άρθρο 13ο    «Τρόπος Πληρωμής» 
 
 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί από το Ταμείο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και 
Διαποντίων Νήσων με την  εφάπαξ εξόφληση, του ποσού  της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική 
παραλαβή της προμήθειας και την έκδοση της βεβαίωσης  παραλαβής και καλής εκτέλεσης.  
Ο οικονομικός φορέας βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη και  κρατήσεις που ισχύουν 
κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
 
Άρθρο 14ο «Έκπτωση Αναδόχου» 
 
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 
α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 
β) στην περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και 
δεν συμμορφώθηκε 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) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών, εφόσον δεν φόρτωσε, δεν παρέδωσε ή 
δεν αντικατέστησε τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκεύασε ή δεν συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό 
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 περί 
χρόνου παράδοσης υλικών, με την επιφύλαξη της παρ. 2, 
δ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών, εφόσον δεν παρείχε τις υπηρεσίες ή δεν υπέβαλε 
τα παραδοτέα ή δεν προέβη στην αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας 
σύμβασης παροχής υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος. 
2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά τις περ. γ' και δ' της 
παρ. 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει 
να προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει 
να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε 
(15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε, 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. 



 

 

3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 
εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
4. Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι 
παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση, 
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε 
από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της 
εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της 
προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως 
εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 
ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 
υπερημερίας. 
Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από 
δημόσιες συμβάσεις, 
γ)καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 
αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης 
οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός 
φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 
οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης 
σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 
Δ = (ΤΚΤ - ΤΚΕ) x Π 
Όπου: 
Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά 
που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω 
αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν. 
ΤΚΤ=Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 
ΤΚΕ=Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο 
οικονομικός φορέας. 
Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα 
αρχή από την έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμές από 1,01 έως και 1,05 
και προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης. Αν δεν προσδιορίζεται στα 
έγγραφα της σύμβασης, λαμβάνει την τιμή 1,01. 
Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση 
και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των 
αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο 
οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να 
εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής. 
5.Η κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου, γνωστοποιείται από την αναθέτουσα αρχή, αμελλητί, στην 
ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία ορίζεται αρμόδια για την τήρηση σχετικού μητρώου. Τα στοιχεία του μητρώου 
αξιοποιούνται κατά την εφαρμογή του άρθρου 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες 
συμβάσεις.».  
 
 



 

 
 
Άρθρο 15 
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, η αναθέτουσα αρχή και ο 
ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την φιλική επίλυσή της, σύμφωνα με τους κανόνες της 
καλής πίστης και των συναλλακτικών χρηστών ηθών.  Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να 
επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια Κέρκυρας. 
 
 
 
                                                                   Συντάχθηκε                                                    Θεωρήθηκε 
                                                            Με εντολή Δημάρχου                                   Με εντολή Δημάρχου 

                                             Η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος                Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

                                              

                                                      Σταυρούλα Αργυρού -ΠΕ Α                           Ιωάννα Μεταλληνού-ΠΕ Α 
                                                                      Αρχαιολόγων                 Δ/κού-Οικ/κού      
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Το ένα αναμνηστικό δώρο (1 τεμάχιο) αποτελείται από 
τα εξής μέρη: α) Δώδεκα χάρτινα επιτραπέζια 
ημερολόγια μηνός ,έτους 2023  β) μία  χάρτινη βάση 
στήριξης του μηνιαίου ημερολογίου, αναδιπλούμενη γ) 
ένα χάρτινο φύλλο ,επεξηγηματικό των απεικονίσεων 
δ) έναν φάκελο ε) ένα σελιδοδείκτη στ) ένα  
σημειωματάριο 60 σελίδων ζ) μία οριζόντια ταινία στην 
οποία θα απεικονίζονται  τα ως ανωτέρω στοιχεία 
συνολικά  και  η) μία κάθετη ταινία, η οποία θα φέρει το 
σύμβολο της Νήσου των Φαιάκων «απήδαλος ναυς» και 
την ονομασία  του Δήμου, στην αγγλική γλώσσα. 
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 Γενικό Σύνολο  


