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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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CPV: 45454100-5 - Εργασίες ανακαίνισης 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αχαράβη, Κέρκυρα,2022 
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ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: 

 

ΦΟΡΕΑΣ: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

ΧΡΗΜ/ΣΗ: 

 

ΧΡΗΣΗ: 

«Προμήθεια υλικών για την ανακαίνιση των 

ΚΕΠ» 

ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

40.250,40€(με 24% ΦΠΑ) 

 

Χρηματοδότηση  (Κ.Α. 10.6661.001) 

 

2022  

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27/2022 
 

Τίτλος : «Προμήθεια υλικών για την ανακαίνιση των ΚΕΠ» Δήμου Βόρειας Κέρκυρας 2022 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 

Η παρούσα μελέτη αφορά την αναβάθμιση των υποδομών των ΚΕΠ του Δήμου Βόρειας 

Κέρκυρας στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», όπου αφορά την 

ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών των ΚΕΠ μέσω αντίστοιχων εργασιών (ανακαινίσεις 

γραφείων, φωτιστικών σωμάτων, εγκατάσταση επιγραφών κ.α). Οι ανακαινίσεις των ΚΕΠ 

αφορούν και τα τέσσερα σημεία ΚΕΠ που εδρεύουν στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας 

(Θιναλίου, Αγρού, Σιδάρι και Κασσιόπης).  

 

Πιο συγκεκριμένα: 

Α/Α Περιγραφή 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1 Χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων m2 550 

2 Χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων m2 100 

3 Γραφείο από μελαμίνη (συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια securit) Τεμάχιο 10 

4 Διευθυντικό γραφείo Τεμάχιο 1 

5 Eρμάρια από μελαμίνη Τεμάχιο  14 

6 Kαθιστικά αναμονής από μελαμίνη Τεμάχιο 16 

7 Εξωτερική επιγραφή KΕΠ Τεμάχιο 4 

8 Φανάρι ΚΕΠ Τεμάχιο 4 

9 Αυτοκόλλητα αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης Τεμάχιο 4 

10 
Λοιπές επιγραφές από βινυλικά αυτοκόλλητα ή PVC εντός του 

καταστήματος 
Τεμάχιο 4 

 

Όλες οι προμήθειες και οι εγκαταστάσεις θα γίνουν σύμφωνα με τον οδηγό υποβολής της δράσης 

«Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» όπου έχει προταθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας. Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 32.460,00€ 

(χωρίς Φ.Π.Α), ενώ η συνολική απαιτούμενη πίστωση συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, 

(24%) φτάνει το ποσόν των 40.250,40€. 

Η παρούσα προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16. Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει με την 
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πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις 

προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της παρούσας μελέτης.  

CPV: 45454100-5 - Εργασίες ανακαίνισης 

 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 40.250,40€, περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

και η χρηματοδότηση προέρχεται από  το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο 

πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, και συγκεκριμένα της δράσης 4.3. για τις εργασίες 

ανακαίνισης των ΚΕΠ σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρωτ.: 224/20-10-2022 όπου 

υπάρχει εγγεγραμμένος στον Κ.Α. 10.6661.001 με ποσό 67.654,40€  με τίτλο «Προμήθεια 

υλικών για την ανακαίνιση των ΚΕΠ». 

 

 

 

Συντάχθηκε & ελέγχθηκε 

Αχαράβη, 22/ 11 / 2022 

 

 

 

 

Βάρελης Γεράσιμος 

Πολιτικός Μηχανικός 

1.  

 

 

 

 

  

 

Θεωρήθηκε 

Αχαράβη,  22/ 11/2022 

Ο  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης 

 

 

Πουλιάσης Ιωάννης 

ΠΕ Οικονομικού  
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ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: 

 

ΦΟΡΕΑΣ: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

ΧΡΗΜ/ΣΗ: 

 

ΧΡΗΣΗ: 

«Προμήθεια υλικών για την ανακαίνιση των 

ΚΕΠ» 

ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

40.250,40€(με 24% ΦΠΑ) 

 

Χρηματοδότηση  (Κ.Α. 10.6661.001) 

 

2022  

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27/2022 

 

Τίτλος : «Προμήθεια υλικών για την ανακαίνιση των ΚΕΠ» Δήμου Βόρειας Κέρκυρα 2022 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο:Αντικείμενο 

Η παρούσα μελέτη αφορά την αναβάθμιση των υποδομών των ΚΕΠ του Δήμου Βόρειας 

Κέρκυρας στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», όπου αφορά την 

ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών των ΚΕΠ μέσω αντίστοιχων εργασιών (ανακαινίσεις 

γραφείων, φωτιστικών σωμάτων, εγκατάσταση επιγραφών κ.α). Οι ανακαινίσεις των ΚΕΠ 

αφορούν και τα τέσσερα σημεία ΚΕΠ που εδρεύουν στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας 

(Θιναλίου, Αγρού, Σιδάρι και Κασσιόπης).  

 

 

ΆΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες Διατάξεις 

Η διενέργεια του διαγωνισμού & η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις 

διατάξεις: 

• Της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 

«Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

• Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων». 

• 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». 

• Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999) «Κύρωση Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας και τις διατάξεις. 

• 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 τις διατάξεις». 

• Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και της διατάξεις». 

• Της Π1/750/12-05-2014 «Εντάξης στο ΕΠΠ 2014 – Τροποποίηση στο ΕΠΠ 2013». 

• Του N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) « Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων» 

• Του N. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και τις διατάξεις» 
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• Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 

2000/35/29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών τις 

εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α’ 138/5-6-2003) 

• Του Π.Δ 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες» 

Τις ισχύουσες, καθώς και τις συναφείς ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Ορισμοί 

- Αναθέτουσες Αρχές (εφεξής Α.Α.): Το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι 

οργανισμοί δημοσίου δικαίου και οι ενώσεις μιας ή περισσοτέρων από αυτές τις αρχές ή  

περισσοτέρων από τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου (Α.Α. είναι ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ). 

- «Δημόσιες συμβάσεις» και «συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών» νοούνται 

οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ τους ή 

περισσότερων οικονομικών φορέων και μιας ή περισσότερων αναθετουσών αρχών/ 

αναθετόντων φορέων, αντίστοιχα, και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την 

προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. 

- «Οικονομικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή 

ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών 

συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά εκτέλεση εργασιών ή/και έργου, 

προμήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. 

-  «Προσφέρων» νοείται οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά. 

- «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» νοείται το 

πληροφοριακό σύστημα, που αποτελεί μέρος του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και έχει ως σκοπό τη 

συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις 

και τις συμβάσεις, κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης 5 της παρούσας 

παραγράφου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 (A’ 204) και το άρθρο 38. 

- «Συμφωνητικό» νοείται η γραπτή συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος 

φορέα ή της ΚΑΑ και του αναδόχου, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν όλα τα 

σχετικά έγγραφα της σύμβασης, η προσφορά του αναδόχου, καθώς και οι πάσης φύσεως 

τροποποιήσεις της συμφωνίας. 

- «Ανάδοχος» ή «εργολήπτης» ή «μελετητής» ή «προμηθευτής» ή «πάροχος 

υπηρεσιών» νοείται ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί με δημόσια σύμβαση 

κατασκευής έργου ή μελέτης έργου ή προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών 

αντίστοιχα. 

- «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης των Προσφορών και εισήγησης 

για ανάθεση (Ε.Δ.Δ.)»: Το αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο του Δήμου, για την 

παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, το οποίο συγκροτείται και 

λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016 και στο άρθρο 

πρώτο του Π.Δ. 28/2015. Αποτελείται από τρία (3) μέλη και τα πρακτικά που συντάσσει, 

ως έγγραφα οργάνου με γνωμοδοτικές αρμοδιότητες στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα. 

- «Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων (Ε.Α.Ε.)»: Το αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό 

όργανο του Δήμου, που γνωμοδοτεί αιτιολογημένα επί τυχόν ενστάσεων και προσφυγών 

μέχρι και την απόφαση κατακύρωσης. Συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016 και στο άρθρο πρώτο του Π.Δ. 28/2015. 

Αποτελείται από τρία (3) ή πέντε (5) μέλη και τα πρακτικά που συντάσσει, ως έγγραφα 

οργάνου με γνωμοδοτικές αρμοδιότητες στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 40.250,40€, συπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24% και η χρηματοδότηση προέρχεται από  το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο 

πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, και συγκεκριμένα της δράσης 4.3. για τις εργασίες 

ανακαίνισης των ΚΕΠ σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρωτ.: 224/20-10-2022 όπου 

υπάρχει εγγεγραμμένος στον Κ.Α. 10.6661.001 με ποσό 67.654,40€  με τίτλο «Προμήθεια 

υλικών για την ανακαίνιση των ΚΕΠ». 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο :ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί µε Ηλεκτρονικό Ανοικτό 

Διαγωνισμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με τις διατάξεις Ν.4412/2016  όπου   

τροποποιήθηκε Ν.4782/2021.  

Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι πλέον συμφέρουσα προσφορά 

μόνο βάσει τιμής, εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις προδιαγραφές και τις 

απαιτήσεις της παρούσας μελέτης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο :ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, 

που οι οποίοι έχουν το δικαίωμα κατασκευής ή/και εμπορίας των της προμήθεια ειδών 

και 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 της γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι 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 

 

 

Άρθρο 7ο : ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση 

της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 

(Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 

επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 

Υπηρεσίες).  
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Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από 

αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο 

υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που 

προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό 

(ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του 

άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ 

Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–

Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση 

απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο 

περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά 

περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

 

Άρθρο 8ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

• Προμήθεια και τοποθέτηση (μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και 

παραμετροποίηση)  στον χώρο που θα υποδείξει ο αρμόδιος υπάλληλος.  

 

 

Άρθρο 9ο: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ 

Δεν προβλέπεται καμία αναπροσαρμογή τιμών. 

Άρθρο 10ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Τυχόν διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα της Ν.3463/06, Ν.3852/10 και Ν.4412/16 καθώς και τυχόν παράλληλης 

σχετικής νομοθεσίας που είναι σε ισχύ. 

 

Άρθρο 11ο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά 

την ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 105 του 

Ν.4412/2016, υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο, κατόπιν της παραλαβής του 

εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος, για την υπογραφή της σχετικής 

σύμβασης. 

 

 

Άρθρο 12ο    : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι (6) μήνες 

τουλάχιστον από την υποβολή της. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Άρθρο 13ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα παράτασης 

σύμφωνα της ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 της τροποποιήθηκε με το Ν. 
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4782/2021. 

Άρθρο 14ο: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 

προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 15ο: ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΕΣ 

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία, τα προϊόντα δεν πληρούν τους όρους της 

σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει 

αυτά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

 

Άρθρο 16ο : ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η προθεσμία παράδοσης των υλικών  ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και η προμήθεια θα παραδοθεί στις 

εγκαταστάσεις που θα υποδείξει ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η οριστική παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής του Δήμου, κατόπιν ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου, με την έκδοση 

σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η 

παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα 

λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στο Ν.4412/2016. Ο Δήμος διατηρεί 

το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της παραλαβής να λαμβάνει δείγματα από το προς 

παράδοση υλικό για έλεγχο σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

 

 

Άρθρο 17ο : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 40.250,40€με Φ.Π.Α. 24 % 

και θα βαρύνει τον κωδικό:  

Κ.Α Περιγραφή Κ.Α. Ποσό (ευρώ) 

10.6661.001 Προμήθεια υλικών για την ανακαίνιση των ΚΕΠ 67.654,40€ 

 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από το Ταμείο του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας με 

την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, αφού προηγουμένως 

προσκομισθούν από τον προμηθευτή τα απαραίτητα τιμολόγια που θα συνοδεύονται 

από τα αντίστοιχα δελτία αποστολής & όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους της νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις 

που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης. 

Η αμοιβή θα καταβληθεί (σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016) αφού η 

προμήθεια παραληφθεί και τοποθετηθεί στο μέρος που θα υποδείξει ο αρμόδιος 

υπάλληλος του Δήμου και αφού προσκομιστούν από τον εντολοδόχο τα νόμιμα 

παραστατικά. 

Η πληρωμή θα γίνει µε την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την 

παραλαβή της προμήθειας, µε την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και 

αφού προσκομιστούν από τον εντολοδόχο, τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά 

που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, της 



 

9 

τροποποιήθηκε με την παρ.22 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019, καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν θα ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

 

 

Άρθρο 18ο: ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους, της βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και 

κρατήσεις που θα ισχύουν. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο. 

Άρθρο 19ο : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και 

ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή της, 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. 

 

 

Συντάχθηκε & ελέγχθηκε 

Αχαράβη,22/ 11 / 2022 

 

 

 

 

Βάρελης Γεράσιμος 

Πολιτικός Μηχανικός 

2.  

 

 

 

 

  

 

Θεωρήθηκε 

Αχαράβη,  22/ 11/2022 

Ο  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης 

 

 

Πουλιάσης Ιωάννης 

ΠΕ Οικονομικού  
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ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: 

 

ΦΟΡΕΑΣ: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

ΧΡΗΜ/ΣΗ: 

 

ΧΡΗΣΗ: 

«Προμήθεια υλικών για την ανακαίνιση των 

ΚΕΠ» 

ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

40.250,40€(με 24% ΦΠΑ) 

 

Χρηματοδότηση  (Κ.Α. 10.6661.001) 

 

2022  

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27/2022 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Άρθρο 1: Ελαιοχρωματισμοί εσωτερικών τοιχοποιιών 

Οι εσωτερικές τοιχοποιίες βάφονται με σπατουλαριστά πλαστικά χρώματα απόχρωσης λευκού (RAL 9003) 

και απόχρωσης μπλε (RAL 5005 κατόπιν σχετικού δειγματισμού) όπως υποδεικνύεται στα αντίστοιχα 

σχέδια. 

 

Άρθρο 2: Ελαιοχρωματισμοί εξωτερικών τοιχοποιιών 

Οι εξωτερικές τοιχοποιίες βάφονται με ακρυλικά χρώματα απόχρωσης γκρι (RAL 7011) όπως υποδεικνύεται 

στα αντίστοιχα σχέδια. 

 

Άρθρο 3: Γραφείο από μελαμίνη  

Προβλέπεται η κατασκευή μονάδων γραφείων για την εξυπηρέτηση κοινού από μελαμίνη 18mm με όψη 

δρυός και επιφάνεια πάγκου από μελαμίνη 38mm σε μπλε απόχρωση (RAL 5005 κατόπιν δειγματισμού), 

όπως επίσης και αντίστοιχου χρώματος μπάζα. Στα γραφεία τοποθετούνται προστατευτικά από κρύσταλλα 

security όπως υποδεικνύεται στα σχέδια (βλ. σχέδιο D_01). Όταν τοποθετούνται στη σειρά περισσότερα από 

ένα γραφεία, η ενδιάμεση επιφάνεια στήριξης μπορεί να είναι κοινή στα παρακείμενα γραφεία και η μπάζα 

στο μπροστινό τμήμα ενιαία.  

 

Σχέδιο D_01 
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Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή γραφείων στη θέση «πληροφοριών / info desk» από λευκή μελαμίνη 

18mm, επιφάνεια πάγκου από μελαμίνη 38mm σε μπλε απόχρωση (RAL 5005 κατόπιν δειγματισμού), όπως 

επίσης και αντίστοιχου χρώματος μπάζα. Στις εξωτερικές επιφάνειες των γραφείων τοποθετούνται κοπτικά 

αυτοκόλλητα απόχρωσης μπλε (RGB 28/58/109), καθώς και κοπτικό PVC 10mm Φ18, για την τοποθέτηση 

αριθμού λευκού από PVC 10mm, Η=10cm (βλ. σχέδιο D_02). 

 

Σχέδιο D_02 

 

 

Άρθρο 4: Διευθυντικό γραφείο 

Προβλέπεται η κατασκευή διευθυντικού γραφείου από μεταλλικό σκελετό από λάμες 60x8mm βαμμένες σε 

απόχρωση γκρι (RAL 7005) και επιφάνεια πάγκου από μελαμίνη 38mm (RAL 5005 κατόπιν δειγματισμού). 

 

 

Άρθρο 5: Eρμάρια από μελαμίνη 

Προβλέπεται η κατασκευή ερμαρίων πίσω από τις θέσεις εργασίας διαστάσεων 160x40x75cm, από μελαμίνη 

18mm με όψη δρυός. 

 

 

Άρθρο 6 Kαθιστικά αναμονής από μελαμίνη 

Προβλέπεται η κατασκευή καθιστικών διαστάσεων 50x50x40mm από μελαμίνη 18mm απόχρωσης RAL 

7005 με μαξιλάρι συνολικού ύψους 5cm με ύφασμα απόχρωσης (πράσινο/κόκκινο/κίτρινο) στερεωμένο στο 

καθιστικό. 

 

Άρθρο 7: Εξωτερική επιγραφή KΕΠ 

Προβλέπεται εξωτερική επιγραφή κουτιαστή φωτεινή που αποτελείται από:  

 

Γράμματα κουτιαστά φωτεινά με σόκορο λαμαρίνας πάχους 5cm στο αντίστοιχο χρώμα  

ΥΨΟΣ ΓΡΑΜMΑΤΩΝ: ΚΕΠ 27cm  

Γράμματα κουτιαστά από λαμαρίνα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών : 5cm, 6cm  
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- πλαίσιο ματ ανοξείδωτο πάχους 1.2mm με led modules εσωτερικά  

- ακρυλικό φωτοδιαπερατό φύλλο πάχους 8mm  

- αυτοκόλλητη μεμβράνη τύπου 3Μ με κοπτικά γράμματα - διάφανη αυτοκόλλητη μεμβράνη τύπου 3Μ 

 

 

 

 

Άρθρο 8: Φανάρι ΚΕΠ 

Επιγραφή διπλής όψης διαστάσεων 55Χ70cm, από etalbond σε χρώμα μπλε_RAL 5005 κατόπιν 

δειγματισμού, με χαραγμένα γράμματα και plexiglass, πίσω από το κοπτικό. 

 

Άρθρο 9: Αυτοκόλλητα αμμοβολής υαλοστασίων πρόσοψης 

Προβλέπεται η τοποθέτηση κοπτικών βινυλικών αυτοκόλλητων αμμοβολής κυκλικών σχημάτων στα  

υαλοστάσια της πρόσοψης του καταστήματος 

 

Άρθρο 10: Λοιπές επιγραφές από βινυλικά αυτοκόλλητα ή PVC εντός του 

καταστήματος 

Προβλέπεται η τοποθέτηση επιγραφών από βινυλικά αυτοκόλλητα ή PVC εντός του καταστήματος όπως 

περιγράφονται στα σχέδια (βλ. σχέδιο Α_03) 
 

Σχέδιο Α_03 
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Συντάχθηκε & ελέγχθηκε 

Αχαράβη,22/ 11 / 2022 

 

 

 

 

Βάρελης Γεράσιμος 

Πολιτικός Μηχανικός 

3.  

 

 

 

 

  

 

Θεωρήθηκε 

Αχαράβη,  22/ 11/2022 

Ο  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης 

 

 

Πουλιάσης Ιωάννης 

ΠΕ Οικονομικού  
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ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: 

 

ΦΟΡΕΑΣ: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

ΧΡΗΜ/ΣΗ: 

 

ΧΡΗΣΗ: 

«Προμήθεια υλικών για την ανακαίνιση των 

ΚΕΠ» 

ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

40.250,40€(με 24% ΦΠΑ) 

 

Χρηματοδότηση  (Κ.Α. 10.6661.001) 

 

2022  

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27/2022 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

1 
Χρωματισμοί εσωτερικών 

τοίχων 
m2 550 8,00€ 4.400,00€ 

2 
Χρωματισμοί εξωτερικών 

τοίχων 
m2 100 10,00€ 1.000,00€ 

3 
Γραφείο από μελαμίνη 

(συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια 

securit) 
Τεμάχιο 10 850,00€ 8.500,00€ 

4 Διευθυντικό γραφείo Τεμάχιο 1 500,00€ 500,00€ 

5 Eρμάρια από μελαμίνη Τεμάχιο 14 250,00€ 3.500,00€ 

6 
Kαθιστικά αναμονής από 

μελαμίνη 
Τεμάχιο 16 60,00€ 960,00€ 

7 Εξωτερική επιγραφή KΕΠ Τεμάχιο 4 2.000,00€ 8.000,00€ 

8 Φανάρι ΚΕΠ Τεμάχιο 4 400,00€ 1.600,00€ 

9 
Αυτοκόλλητα αμμοβολής 

υαλοστασίων πρόσοψης 
Τεμάχιο 4 400,00€ 1.600,00€ 

10 

Λοιπές επιγραφές από βινυλικά 

αυτοκόλλητα ή PVC εντός του 

καταστήματος 

Τεμάχιο 4 600,00€ 2.400,00€ 

Σύνολο  32.460,00€ 

Φ.Π.Α. 24% 7.790,40€ 

Γενικό Σύνολο 40.250,40€ 

 

Συντάχθηκε & ελέγχθηκε 

Αχαράβη, 22/ 11 / 2022 

 

 

 

 

Βάρελης Γεράσιμος 

Πολιτικός Μηχανικός 

4.  

 

 

 

 

  

 

Θεωρήθηκε 

Αχαράβη,  22/ 11/2022 

Ο  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης 

 

 

Πουλιάσης Ιωάννης 

ΠΕ Οικονομικού  



 

15 

 

 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ: 

 

ΦΟΡΕΑΣ: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

ΧΡΗΜ/ΣΗ: 

 

ΧΡΗΣΗ: 

«Προμήθεια υλικών για την ανακαίνιση των 

ΚΕΠ» 

ΔΗΜΟΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

40.250,40€(με 24% ΦΠΑ) 

 

Χρηματοδότηση  (Κ.Α. 10.6661.001) 

 

2022 

 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27/2022 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/

Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

1 
Χρωματισμοί εσωτερικών 

τοίχων 
m2 550   

2 
Χρωματισμοί εξωτερικών 

τοίχων 
m2 100   

3 
Γραφείο από μελαμίνη 

(συμπεριλαμβάνονται τα τζάμια 

securit) 
Τεμάχιο 10   

4 Διευθυντικό γραφείo Τεμάχιο 1   

5 Eρμάρια από μελαμίνη Τεμάχιο 14   

6 
Kαθιστικά αναμονής από 

μελαμίνη 
Τεμάχιο 16   

7 Εξωτερική επιγραφή KΕΠ Τεμάχιο 4   

8 Φανάρι ΚΕΠ Τεμάχιο 4   

9 
Αυτοκόλλητα αμμοβολής 

υαλοστασίων πρόσοψης 
Τεμάχιο 4   

10 

Λοιπές επιγραφές από βινυλικά 

αυτοκόλλητα ή PVC εντός του 

καταστήματος 

Τεμάχιο 4   

Σύνολο  

Φ.Π.Α. 24%  

Γενικό Σύνολο  

 

Ημερομηνία,    /    /2022 

Ο Προμηθευτής  

 

(Υπογραφή / Σφραγίδα 


