Κέρκυρα, 5 Απριλίου 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Γεωργίου Θεοτόκη & Μαντζάρου

:26610-40676

FAX :26610-34172
email : culture@corfu.gov.gr
Πληρ.: Σοφία Κορφιάτη

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ο Δήμος Κέρκυρας προτίθεται να πραγματοποιήσει προμήθεια ειδών
τυπογραφείου στα πλαίσια των εκδηλώσεων των καθιερωμένων τοπικών και εθνικών
εορτών Δήμου Κέρκυρας, των εκδηλώσεων του Αυτοτελούς Γραφείου των
Δημοσίων σχέσεων Δήμου Κέρκυρας, καθώς και των εκδηλώσεων του Τμήματος
Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, κατά το έτος 2019 μέχρι και τις 25
Μαρτίου 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4-177/28-3-2019 απόφαση του Δ.Σ.
Όλες οι αναφερόμενες στο παραπάνω πρόγραμμα εκδηλώσεων, παροχές εκ μέρους
του Δήμου για το σύνολο των αναφερόμενων εκδηλώσεων είναι ενδεικτικές και δεν
είναι δεσμευτικές, καθώς δύναται να τροποποιηθούν ανάλογα με το τελικό
πρόγραμμα της κάθε εκδήλωσης, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να γίνει
υπέρβαση των συνολικών πιστώσεων ανά είδος δαπάνης.
Η ανωτέρω προμήθεια, θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με
κριτήριο, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

Προμήθειες ειδών τυπογραφείου Κ.Α.Ε. 00.6443.004 «Δαπάνες εθνικών ή
τοπικών εορτών για την προμήθεια ειδών διοργάνωσης και υλοποίησής τους
(είδη τυπογραφείου, είδη ανθοπωλείου, σημαίες, στεφάνια κ.λπ.) έτους 2019.

Αναλυτικά :
ΤΜΗΜΑ Α: Προμήθεια (Προγράμματα, αφίσες, προσκλήσεις, χάρτες και λοιπά)
Α/Α

ΕΙΔΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

Προμήθειες του Τμήματος Πολιτισμού- Αθλητισμού & Νέας Γενιάς.
1

Προγράμματα για Λιτανεία Αγίας
Θεοδώρας Α4 μονόχρωμα σε χαρτί
120 gr -μονόφυλλα

100 τμχ

0,50

50,00

2

Προγράμματα για Λιτανεία
Αναστάσεως Γαρίτσας Α4
μονόχρωμα σε χαρτί 120 grμονόφυλλα
Προγράμματα για Λιτανεία
Θεομήτορος Ποταμού Α4 μονόχρωμα
σε χαρτί 120 gr- μονόφυλλα
Προγράμματα για Λιτανεία Αγίας
Τριάδος (προάστιο Κοντοκαλίου) Α4
μονόχρωμα σε χαρτί 120 grμονόφυλλα
Προγράμματα για Λιτανεία Αγίων
Πάντων (προάστιο Γουβιών) Α4
μονόχρωμα σε χαρτί 120 grμονόφυλλα
Προγράμματα για Λιτανεία Υ.Θ.
Βλαχέραινας Γαρίτσα Α4
μονόχρωμα σε χαρτί 120 grμονόφυλλα
Προγράμματα για Λιτανεία
Κοιμήσεως Θεοτόκου (Μανδούκι)
Α4 μονόχρωμα σε χαρτί 120 gr
μονόφυλλα
Προγράμματα για εκδηλώσεις στη
νησίδα «ΛΑΖΑΡΕΤΟ» (Δήμος
Κέρκυρας) Α4 μονόχρωμα σε χαρτί
120 gr- μονόφυλλα
Προγράμματα για Λιτανεία Αγίου
Σπυρίδωνος (Πρωτοκύριακο) Α4
μονόχρωμα σε χαρτί 120 gr
Προγράμματα για εορτή Αγίου
Σπυρίδωνος
12/12/2019
Α4
μονόχρωμα σε χαρτί 120 grμονόφυλλα
Προγράμματα για ΠΑΣΧΑ
Α4 μονόχρωμα σε χαρτί 120 grδίφυλλων
Προγράμματα για 21η Μαϊου
Α4 μονόχρωμα σε χαρτί 120
gr -δίπτυχα έγχρωμα
Προγράμματα για Λιτανεία Αγίου

50 τμχ

0,50

25,00

100 τμχ

0,50

50,00

100 τμχ

0,50

50,00

100 τμχ

0,50

50,00

100 τμχ

0,50

50,00

100 τμχ

0,50

50,00

100 τμχ

0,50

50,00

150 τμχ

0,50

75,00

100 τμχ

0,50

50,00

400 τμχ

1,00

400,00

300 τμχ

1,00

300,00

300 τμχ

1,00

300,00

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Σπυρίδωνος 11ης Αυγούστου Α4
μονόχρωμα σε χαρτί 120 gr- δίπτυχα
έγχρωμα
14

15

16
17

18
19

Αφίσες για εκδηλώσεις 21ης Μαϊου
2019
32Χ48 ψηφιακή εκτύπωση σε χαρτί
150 gr illustration. (περιλαμβάνεται το
δημιουργικό
Αφίσες για εκδηλώσεις στη νησίδα
«ΛΑΖΑΡΕΤΟ» (Δήμος Κέρκυρας
32Χ48 ψηφιακή εκτύπωση σε χαρτί
150 gr illustration. (περιλαμβάνεται το
δημιουργικό
Καρτελάκια λευκά σε χαρτόνι Α5
δίπτυχο με λογότυπο του Δήμου
Προσκλήσεις έγχρωμες 15Χ21 σε
χαρτί 150 gr illustration, στα
πλαίσια των εκδηλώσεων της 21ης
Μαϊου 2019.
Φακέλους λευκούς Α5 με λογότυπο
του Δήμου, άνοιγμα δεξιά (23Χ32)
Φακέλους επιταγής λευκούς Α4 με
λογότυπο του Δήμου (23Χ11).

150 τμχ

1,50

225,00

50 τμχ

1,50

75,00

500 τμχ

0,50

250,00

200 τμχ

0,70

140,00

1.000 τμχ

0,20

200,00

1.000 τμχ

0,15

150,00

Προμήθειες του Τμήματος Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.
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21

22

23

Εκδήλωση του Τμήματος
Προστασίας & Προαγωγής της
Δημόσιας Υγείας με θέμα:
«Ορθή χρήση των αντιβιοτικών
& των εμβολίων στο Δήμο
Κέρκυρας».
Αφίσες
32Χ48 ψηφιακή εκτύπωση
σε χαρτί 150 gr illustration.
(περιλαμβάνεται το δημιουργικό
Ενημερωτική Ημερίδα με
θέμα: «Πρόληψη, διάγνωση, &
θεραπεία της φλεβικής
θρόμβωσης».
Αφίσες
32Χ48 ψηφιακή εκτύπωση
σε χαρτί 150 gr illustration.
(περιλαμβάνεται το δημιουργικό
Πρόγραμμα προληπτικού
ελέγχου και ενημέρωσης για
τον καρκίνο του μαστού με
κινητή μονάδα.
Αφίσες 32Χ48 ψηφιακή εκτύπωση
σε χαρτί 150 gr illustration.
(περιλαμβάνεται το δημιουργικό
Εκδήλωση δωρεάν ελέγχου
μέτρησης οστικής πυκνότητας στο
Δήμο Κέρκυρας, με την

30 τμχ

1,50

45,00

30 τμχ

1,50

45,00

30 τμχ

1,50

45,00

30 τμχ

1,50

45,00

24

25

25

συνδιοργάνωση από κοινού με το
Περιφερειακό Τμήμα
Κέρκυρας του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού.
Αφίσες
32Χ48 ψηφιακή εκτύπωση
σε χαρτί 150 gr illustration.
(περιλαμβάνεται το δημιουργικό
Εκδηλώσεις
&
Ημερίδες
Ενημέρωσης οι οποίες δεν μπορούν
να προβλεφθούν.
Αφίσες
32Χ48 ψηφιακή εκτύπωση
σε χαρτί 150 gr illustration.
(περιλαμβάνεται το δημιουργικό
Προσκλήσεις έγχρωμες 15Χ21 σε
χαρτί 150 gr illustration, στα πλαίσια
των εκδηλώσεων
Φακέλους λευκούς Α4 με λογότυπο
του Δήμου, άνοιγμα δεξιά (23Χ32)
λευκών Α4 με λογότυπο του Δήμου,
άνοιγμα δεξιά (23Χ32)

130 τμχ

1,50

195,00

150 τμχ

0,70

105,00

150 τμχ

0,20

30,00

Προμήθειες του Τμήματος Τουρισμού & Απασχόλησης
26

Προμήθεια του «Χάρτη της Πόλης
της Κέρκυρας»,
ασπρόμαυρης επανεκτύπωσης
(φωτοαντίγραφα) μεγέθους Α3 του
Χάρτη της Πόλης της Κέρκυρας, για
την κάλυψη λειτουργικών αναγκών
των τουριστικών περιπτέρων του
Δήμου Κέρκυρας (διανομή σε
επισκέπτες του νησιού), κατά τους
θερινούς μήνες.

1.000 τμχ

0,24

240,00

Σύνολο τμήματος Α : 3.290,00 €
Φ.Π.Α.24 %
: 789,60 €
ΣΥΝΟΛΟ με φπα τμήματος Α: 4.079,60 €

ΤΜΗΜΑ Β: Προμήθεια οδηγού Πάσχα
Επανεκτύπωση φυλλαδίου ΠΑΣΧΑ 2019 (Οδηγός ΠΑΣΧΑ) του Αυτοτελούς Γραφείου
Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
27

Οδηγός ΠΑΣΧΑ 2019:
I.
Μέγεθος ανοικτό
32 Χ 16 cm.
II.
Κλειστό 16 X 16 cm
III.
Σελίδες 48+4 εξώφυλλο
IV.
Εκτύπωση (4/χρωμη)2 όψεων
& βερνίκι
V.
ΜΑΤ 1 όψεως στο εξώφυλλο
VI.
Χαρτί /βάρος χαρτί
εσωτερικών σελίδων
VII.
Εξώφυλλο VELVET 250 gr
VIII.
Δέσιμο με καρφίτσα

10.000 τμχ

0,40

4.000,00

IX.

Γλώσσα Ελληνική

Σύνολο τμήματος Β: 4.000,00 €
Φ.Π.Α.24 %:
960,00 €
ΣΥΝΟΛΟ με φπα τμήματος Β : 4.960,00 €
ΣΥΝΟΛΟ με φπα τμημάτων Α+Β: 9.039,60 €

Η δαπάνη παροχής της συγκεκριμένης προμήθειας θα βαρύνει τον
Κ.Α.00.6443.004 «Δαπάνες εθνικών ή τοπικών εορτών για την προμήθεια ειδών
διοργάνωσης & υλοποίησής τους (είδη τυπογραφείου, είδη ανθοπωλείου,
σημαίες, στεφάνια κ.λπ.)» του Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους
2019.
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΟΦΙΑ ΚΟΡΦΙΑΤΗ
ΔΕ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ
ΔΕ -Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΑΓΙΑΔΙΝΟΥ
ΠΕ-Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α: Προμήθεια (Προγράμματα, αφίσες, προσκλήσεις, χάρτες και λοιπά)

Α/Α

ΕΙΔΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

Προμήθειες του Τμήματος Πολιτισμού- Αθλητισμού & Νέας Γενιάς.
1

Προγράμματα για Λιτανεία Αγίας
Θεοδώρας Α4 μονόχρωμα σε χαρτί
120 gr -μονόφυλλα

100 τμχ

2

Προγράμματα για Λιτανεία
Αναστάσεως Γαρίτσας Α4
μονόχρωμα σε χαρτί 120 grμονόφυλλα
Προγράμματα για Λιτανεία
Θεομήτορος Ποταμού Α4 μονόχρωμα
σε χαρτί 120 gr- μονόφυλλα
Προγράμματα για Λιτανεία Αγίας
Τριάδος (προάστιο Κοντοκαλίου) Α4
μονόχρωμα σε χαρτί 120 grμονόφυλλα
Προγράμματα για Λιτανεία Αγίων
Πάντων (προάστιο Γουβιών) Α4
μονόχρωμα σε χαρτί 120 grμονόφυλλα
Προγράμματα για Λιτανεία Υ.Θ.
Βλαχέραινας Γαρίτσα Α4
μονόχρωμα σε χαρτί 120 grμονόφυλλα

50 τμχ

3

4

5

6

100 τμχ

100 τμχ

100 τμχ

100 τμχ

7

Προγράμματα για Λιτανεία
Κοιμήσεως Θεοτόκου (Μανδούκι)
Α4 μονόχρωμα σε χαρτί 120 gr
μονόφυλλα

100 τμχ

8

Προγράμματα για εκδηλώσεις στη
νησίδα «ΛΑΖΑΡΕΤΟ» (Δήμος
Κέρκυρας) Α4 μονόχρωμα σε χαρτί
120 gr- μονόφυλλα
Προγράμματα για Λιτανεία Αγίου
Σπυρίδωνος (Πρωτοκύριακο) Α4
μονόχρωμα σε χαρτί 120 gr
Προγράμματα για εορτή Αγίου
Σπυρίδωνος
12/12/2019
Α4
μονόχρωμα σε χαρτί 120 grμονόφυλλα
Προγράμματα για ΠΑΣΧΑ
Α4 μονόχρωμα σε χαρτί 120 grδίφυλλων
Προγράμματα για 21η Μαϊου
Α4 μονόχρωμα σε χαρτί 120
gr -δίπτυχα έγχρωμα
Προγράμματα για Λιτανεία Αγίου
Σπυρίδωνος 11ης Αυγούστου Α4
μονόχρωμα σε χαρτί 120 gr- δίπτυχα
έγχρωμα
Αφίσες για εκδηλώσεις 21ης Μαϊου
2019
32Χ48 ψηφιακή εκτύπωση σε χαρτί
150 gr illustration. (περιλαμβάνεται το
δημιουργικό
Αφίσες για εκδηλώσεις στη νησίδα
«ΛΑΖΑΡΕΤΟ» (Δήμος Κέρκυρας
32Χ48 ψηφιακή εκτύπωση σε χαρτί
150 gr illustration. (περιλαμβάνεται το
δημιουργικό
Καρτελάκια λευκά σε χαρτόνι Α5
δίπτυχο με λογότυπο του Δήμου
Προσκλήσεις έγχρωμες 15Χ21 σε
χαρτί 150 gr illustration, στα
πλαίσια των εκδηλώσεων της 21ης
Μαϊου 2019.
Φακέλους λευκούς Α5 με λογότυπο
του Δήμου, άνοιγμα δεξιά (23Χ32)
Φακέλους επιταγής λευκούς Α4 με
λογότυπο του Δήμου (23Χ11).

100 τμχ

9

10

11

12

13

14

15

16
17

18
19

150 τμχ

100 τμχ

400 τμχ

300 τμχ

300 τμχ

150 τμχ

50 τμχ

500 τμχ
200 τμχ

1.000 τμχ
1.000 τμχ

Προμήθειες του Τμήματος Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.
20

Εκδήλωση του Τμήματος
Προστασίας & Προαγωγής της
Δημόσιας Υγείας με θέμα:
«Ορθή χρήση των αντιβιοτικών
& των εμβολίων στο Δήμο
Κέρκυρας».

30 τμχ

Αφίσες
32Χ48 ψηφιακή εκτύπωση
σε χαρτί 150 gr illustration.
(περιλαμβάνεται το δημιουργικό
21

22

23

24

25

25

Ενημερωτική Ημερίδα με
θέμα: «Πρόληψη, διάγνωση, &
θεραπεία της φλεβικής
θρόμβωσης».
Αφίσες
32Χ48 ψηφιακή εκτύπωση
σε χαρτί 150 gr illustration.
(περιλαμβάνεται το δημιουργικό
Πρόγραμμα προληπτικού
ελέγχου και ενημέρωσης για
τον καρκίνο του μαστού με
κινητή μονάδα.
Αφίσες 32Χ48 ψηφιακή εκτύπωση
σε χαρτί 150 gr illustration.
(περιλαμβάνεται το δημιουργικό
Εκδήλωση δωρεάν ελέγχου
μέτρησης οστικής πυκνότητας στο
Δήμο Κέρκυρας, με την
συνδιοργάνωση από κοινού με το
Περιφερειακό Τμήμα
Κέρκυρας του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού.
Αφίσες
32Χ48 ψηφιακή εκτύπωση
σε χαρτί 150 gr illustration.
(περιλαμβάνεται το δημιουργικό
Εκδηλώσεις
&
Ημερίδες
Ενημέρωσης οι οποίες δεν μπορούν
να προβλεφθούν.
Αφίσες
32Χ48 ψηφιακή εκτύπωση
σε χαρτί 150 gr illustration.
(περιλαμβάνεται το δημιουργικό
Προσκλήσεις έγχρωμες 15Χ21 σε
χαρτί 150 gr illustration, στα πλαίσια
των εκδηλώσεων
Φακέλους λευκούς Α4 με λογότυπο
του Δήμου, άνοιγμα δεξιά (23Χ32)
λευκών Α4 με λογότυπο του Δήμου,
άνοιγμα δεξιά (23Χ32)

30 τμχ

30 τμχ

30 τμχ

130 τμχ

150 τμχ

150 τμχ

Προμήθειες του Τμήματος Τουρισμού & Απασχόλησης
26

Προμήθεια του «Χάρτη της Πόλης
της Κέρκυρας»,
ασπρόμαυρης επανεκτύπωσης
(φωτοαντίγραφα) μεγέθους Α3 του
Χάρτη της Πόλης της Κέρκυρας, για
την κάλυψη λειτουργικών αναγκών
των τουριστικών περιπτέρων του
Δήμου Κέρκυρας (διανομή σε
επισκέπτες του νησιού), κατά τους
θερινούς μήνες.

1.000 τμχ

Σύνολο τμήματος Α :
Φ.Π.Α.24 %
:
ΣΥΝΟΛΟ με φπα τμήματος Α :

ΤΜΗΜΑ Β :Προμήθεια οδηγού Πάσχα
Επανεκτύπωση φυλλαδίου ΠΑΣΧΑ 2019 (Οδηγός ΠΑΣΧΑ) του Αυτοτελούς Γραφείου
Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων.
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Οδηγός ΠΑΣΧΑ 2019:
I.
Μέγεθος ανοικτό
32 Χ 16 cm.
II.
Κλειστό 16 X 16 cm
III.
Σελίδες 48+4 εξώφυλλο
IV.
Εκτύπωση (4/χρωμη)2 όψεων
& βερνίκι
V.
ΜΑΤ 1 όψεως στο εξώφυλλο
VI.
Χαρτί /βάρος χαρτί
εσωτερικών σελίδων
VII.
Εξώφυλλο VELVET 250 gr
VIII.
Δέσιμο με καρφίτσα
IX.
Γλώσσα Ελληνική

10.000 τμχ

Σύνολο τμήματος Β:
Φ.Π.Α.24 % :
ΣΥΝΟΛΟ με φπα τμήματος Β :
ΣΥΝΟΛΟ με φπα τμημάτων Α+Β:

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Κέρκυρα …………………..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Γεωργίου Θεοτόκη & Μαντζάρου

:26610-40676

FAX :26610-34172
email : culture@corfu.gov.gr
Πληρ.: Σοφία Κορφιάτη

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Προμήθεια ειδών τυπογραφείου
Κ.Α. 00.6443.004 «Δαπάνες εθνικών ή τοπικών εορτών για την προμήθεια ειδών
διοργάνωσης και υλοποίησής τους (είδη τυπογραφείου, είδη ανθοπωλείου,
σημαίες, στεφάνια κ.λπ.)»
ΑΡΘΡΟ 1ο:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών τυπογραφείου στα πλαίσια
των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των καθιερωμένων
τοπικών και εθνικών εορτών, των εκδηλώσεων δημοσίων σχέσεων Δήμου Κέρκυρας,
καθώς και των εκδηλώσεων του Τμήματος Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας
Υγείας, κατά το έτος 2019 μέχρι και τις 25 Μαρτίου 2020,σύμφωνα με την υπ'
αριθμ. 4-177/28-3-2019 απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 2ο:
Τις διατάξεις:

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Tου Ν.4605 / 2019 (Φ.Ε.Κ. 52/τ.Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της Ελληνικής
Νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της
τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν
αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και
αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) –Μέτρα για την επιτάχυνση του
έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»
2. Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και

Κοινοτήτων»
3. Του Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και
της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4. Του N.3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις»
5. Της με αριθμό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης
6. Του Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’): Ρυθμίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
7. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων»
8. Του Ν.4152/13, ΦΕΚ-107 Α/9-5-13 Άρθρο 1 παρ. Ζ – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 16-32013 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές»
9. Του Άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/12.12.2012
τεύχος Α’) «Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου
Εσωτερικών- Προμήθειες ΟΤΑ α' και β' βαθμού».
10. Του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», άρθρα 63 & 66
11. Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 /A’/26-3-2014) «Διοικητικές ΑπλουστεύσειςΚαταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του
Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π. δ. 318/1992 (Α’ 161) και
λοιπές ρυθμίσεις»
12. Του N.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α/07-04-2014) υποπαράγραφος ΣΤ.20 «Εφαρμογή
ΕΣΗΔΗΣ»
13. Του Ν4412/16 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ).
14. Του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018) «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »

ΑΡΘΡΟ 3ο:
ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ
«Τεύχη Μελέτης»: 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. Προϋπολογισμός Μελέτης
γ. Έκθεση-Τεχνική Περιγραφή
δ. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
ΑΡΘΡΟ 4ο:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η προμήθεια ειδών τυπογραφείου έχει προϋπολογισμό 9.039,60€συμπεριλ.ΦΠΑ 24%
έχει αριθμό αναφοράς CPV 22000000-0(Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα) και
αριθμό αναφοράς CPV 22100000-1(Τυπωμένα βιβλία).

Το ποσό αυτό θα καλυφθεί από σχετική πίστωση από τον Κ.Α. 00.6443.004«Δαπάνες
εθνικών ή τοπικών εορτών για την προμήθεια ειδών διοργάνωσης και
υλοποίησής τους (είδη τυπογραφείου, είδη ανθοπωλείου, σημαίες, στεφάνια
κ.λπ.)», στον προϋπολογισμό του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019.
ΑΡΘΡΟ 5ο:
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής θα γίνει με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο
ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής
για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
Η προμήθεια χωρίζεται σε δύο τμήματα ειδών και περιλαμβάνει:




ΤΜΗΜΑ Α . Προμήθεια (Προγράμματα, αφίσες, προσκλήσεις, χάρτες και
λοιπά) ποσού 4.079,60€ συμπεριλ. ΦΠΑ 24%
ΤΜΗΜΑ Β. Προμήθεια οδηγού Πάσχα ποσού 4.960,00€ συμπεριλ. ΦΠΑ
24%

Δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς μόνο για ένα τμήμα ή για όλα τα τμήματα.

ΑΡΘΡΟ 6ο:
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη
νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την
κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ,
β) του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το
Ν2513 / 97 (ΦΕΚ 139Α) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. , οι οποίοι
έχουν το δικαίωμα κατασκευής ή /και εμπορίας των προς προμήθεια ειδών.
ΑΡΘΡΟ 7ο:

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα είναι ενυπόγραφες από τους «διαγωνιζόμενους και υποβάλλονται
μέσα σε ενιαίο φάκελο στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται
ευκρινώς:
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
( Πρωτόκολλο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
Δ/ΝΣΗ: Λ. Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ 49100 Κέρκυρα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών τυπογραφείου »
Τμήμα…………
Προϋπολογισμού μελέτης : ……….€ (με Φ.Π.Α.)
(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών
/04/2019).
«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.(υποψήφιος ανάδοχος)

Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει εις ΔΙΠΛΟΥΝ:
α) Το σύνολο των κάτωθι δικαιολογητικών :

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.
2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας:
Έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της
εν λόγω υπηρεσίας, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας
του Δήμου Κέρκυρας και τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 ότι δεν ισχύουν οι λόγοι αποκλεισμού των
άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς
αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.
Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού
προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως
αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79Α του Ν.4412/2016.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολή της
προσφοράς, ή αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία
σύναψη σύμβασης.
Ειδικότερα, η υποχρέωση για τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016 αφορά : α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών(Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων
Εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Σε περίπτωση νομικών προσώπων ζητούνται τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης
με χρόνο έκδοσης έως τριάντα ημέρες πριν από την υποβολή τους
4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους μέλους, για συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους μέλους, για συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

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

ΑΡΘΡΟ 8ο:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η διάρκεια της προμήθειας των ειδών τυπογραφείου, είναι από την υπογραφή της
σύμβασης και έως τις 25 Μαρτίου 2020, σύμφωνα με το πρόγραμμα εκδηλώσεων
του Δήμου Κέρκυρας.

ΑΡΘΡΟ 9ο:

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά και κατά περίσταση, σύμφωνα με τις
ημερομηνίες των εκδηλώσεων που θα δίνονται στον ανάδοχο από τη Διεύθυνση
Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεννόηση με τον κατά
περίπτωση αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος πολιτισμού, αθλητισμού και νέας γενιάς
καθώς, του αυτοτελούς γραφείου Δημοσίων σχέσεων καθώς και του Τμήματος
Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας .
Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδίδει υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που θα του
δίδονται τα προς προμήθεια είδη.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει το γραφείο, από το οποίο του δόθηκε η
εντολή, και την αποθήκη του Δήμου στην Δ/νση : Εθνικής Αντιστάσεως-Κέρκυρα,
τηλέφωνο 26610 32789, για να παραδώσει τα είδη ενώπιων της αρμόδια επιτροπής
παραλαβής του Δήμου, όπως έχει ορισθεί με την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Κέρκυρας, η οποία θα συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός
έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο ανάδοχος.
Η δαπάνη μεταφοράς θα βαρύνει τον ανάδοχο.
Για τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει
την Υπηρεσία.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη
λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου
206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο
και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν.
4412/2016.
3. 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.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 παραλαβή υλικών και 209
χρόνος παραλαβής υλικών του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 10ο:

ΠΛΗΡΩΜΗ-ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

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 του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης.
Σε περίπτωση που θα παραγγελθεί και θα παραδοθεί μικρότερη ποσότητα των ειδών
που αναφέρονται στη σύμβαση, θα πληρωθεί το ποσό που αντιστοιχεί χωρίς
δέσμευση για ολοκλήρωση της προμήθειας, η οποία μπορεί να περιοριστεί σύμφωνα
με τις ανάγκες του Δήμου. Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να προμηθευτεί
ολόκληρη την συμβατική ποσότητα ενώ σε ενδεχόμενο λήξης του συμβατικού
χρόνου χωρίς την εξάντληση της ανωτέρω ποσότητας, αυτή (η σύμβαση) λύεται
αυτοδίκαια κι ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει από τον Δήμο τυχόν
οικονομικές αξιώσεις.
ΑΡΘΡΟ 11ο:
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο
72 του Ν 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 12ο: Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου-Κυρώσεις
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή
αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 .
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 13ο:

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 Ανάδοχος
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

ΣΟΦΙΑ ΚΟΡΦΙΑΤΗ
ΔΕ ΔΙΟΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜ/ΤΕΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ
ΔΕ -Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΣΑΓΙΑΔΙΝΟΥ
ΠΕ-Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

