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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
Πλατεία Μ. Θεοτόκη  ,Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα 
Τηλ: 2661032779, Πληρ: Κων/νος Σαϊνης  
Email: ksainis@1525.syzefxis.gov.gr 

ΕΡΓΟ : «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού 
Συμβούλου, για την υποβοήθηση του 
Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και 
Διαποντίων Νήσων, στην σύνταξη των 
απαιτούμενων μελετών και τευχών 
διακήρυξης υπηρεσιών και προμηθειών 
για την πράξη «Ανάπτυξη Διεθνούς 
Εμβέλειας "Φεστιβάλ Πόλης" Κέρκυρας 
(Γιορτές Πόλης)» 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 18.600,00€ 

Κ.Α.Ε. 15.6142.001 

 

ΜΕΛΕΤΗ  
 

 «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και 

Διαποντίων Νήσων, στην σύνταξη των απαιτούμενων μελετών και τευχών διακήρυξης υπηρεσιών και 

προμηθειών για την πράξη «Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας "Φεστιβάλ Πόλης" Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης)» 

 

CPV: 79421200-3 Υπηρεσίες μελέτης έργων εκτός απο εργασίες κατασκευής 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περιεχόμενα:  

1. Τεχνική Έκθεση 
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Ανάλυση ανά Παραδοτέο 
3. Τεχνικές Προδιαγραφές 
4. Συγγραφή υποχρεώσεων 
5. Έντυπο οικονομικής προσφοράς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
Πλατεία Μ. Θεοτόκη  ,Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα 
Τηλ: 2661032779, Πληρ: Κων/νος Σαϊνης  
Email: ksainis@1525.syzefxis.gov.gr 

ΕΡΓΟ : «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού 
Συμβούλου, για την υποβοήθηση 
του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας 
και Διαποντίων Νήσων, στην 
σύνταξη των απαιτούμενων 
μελετών και τευχών διακήρυξης 
υπηρεσιών και προμηθειών για 
την πράξη «Ανάπτυξη Διεθνούς 
Εμβέλειας "Φεστιβάλ Πόλης" 
Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης)» 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 18.600,00€ 

Κ.Α.Ε. 15.6142.001 

1. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  
 
Η παρούσα τεχνική έκθεση, σύμφωνα και με την 9-87/13.4.2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
(ΑΔΑ:ΨΗ4346ΜΓ2Α-ΘΚΦ), προβλέπει τη δαπάνη υπηρεσίας που αφορά την παροχή υπηρεσιών τεχνικού 
Συμβούλου, για την υποβοήθηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσωνστην σύνταξη των 
απαιτούμενων μελετών και τευχών διακήρυξης υπηρεσιών και προμηθειών για την πράξη «Ανάπτυξη 
Διεθνούς Εμβέλειας "Φεστιβάλ Πόλης" Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης), συνολικού ποσού  18.600,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%),  
 
Για το σκοπό έχουν  εγγραφεί στον  προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους  2020,  πίστωση με Κ.Α. 
15.6142.001, και τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση του Δήμου Κεντρικής 
Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, στην σύνταξη των απαιτούμενων μελετών και τευχών διακήρυξης 
υπηρεσιών και προμηθειών για την πράξη «Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας "Φεστιβάλ Πόλης" Κέρκυρας 
(Γιορτές Πόλης)».   
 
Η Υπηρεσία υλοποιείται ως «δημόσια σύμβαση γενικών υπηρεσιών» κατά την έννοια της περίπτωσης (β) της 
παραγράφου 9 του άρθρου 2 «Ορισμοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016), λαμβανομένων 
υπόψη των προβλεπόμενων καταργούμενων και μεταβατικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε αυτόν.  
Μητρώο Δεσμεύσεων – CPV – ΚΗΔΜΗΣ:  
Σύμφωνα με την ισχύουσα κωδικοποίηση των υπηρεσιών  περί ευρωπαϊκού κοινού λεξιλογίου για τις 
δημόσιες συμβάσεις (CPV) οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρούσης ταξινομούνται με κωδικό: 
79421200-3 "Υπηρεσίες μελέτης έργων εκτός απο εργασίες κατασκευής" 

 
 

Κέρκυρα,  29.4.2020 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

  
 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΙΝΗΣ 
ΤΕ/Β/ΜΟΥΣΙΚΩΝ 

ΦΩΤΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ 
ΔΕ/Α/ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΓΙΑΔΙΝΟΥ 
ΠΕ/Α/ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ - ΟΙΚ/ΚΟΥ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
Πλατεία Μ. Θεοτόκη  ,Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα 
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ΕΡΓΟ : «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού 
Συμβούλου, για την υποβοήθηση του 
Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και 
Διαποντίων Νήσων, στην σύνταξη των 
απαιτούμενων μελετών και τευχών 
διακήρυξης υπηρεσιών και προμηθειών 
για την πράξη «Ανάπτυξη Διεθνούς 
Εμβέλειας "Φεστιβάλ Πόλης" Κέρκυρας 
(Γιορτές Πόλης)» 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 18.600,00€ 

Κ.Α.Ε. 15.6142.001 

 
 

2. Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ   Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  –  Α ν ά λ υ σ η  Α Ν Α  Π Α Ρ Α Δ Ο Τ Ε Ο  
 

2.1. Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  
€ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για 
την υποβοήθηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας 

και Διαποντίων Νήσων, στην σύνταξη των 
απαιτούμενων μελετών και τευχών διακήρυξης 

υπηρεσιών και προμηθειών για την πράξη 
«Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας "Φεστιβάλ 

Πόλης" Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης)» 

ΤΕΜ. 15.000,00 € 1 15.000,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ   15.000,00   
Φ.Π.Α. 24%  3.600,00     

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    18.600,00    

 
 

2.2. Α Ν Α Λ Υ Σ Η  Κ Ο Σ Τ Ο Υ Σ  Α Ν Α  Π Α Ρ Α Δ Ο Τ Ε Ο  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ
ΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
24% 

1 

Μελέτη – Σχέδιο Διακήρυξης Υπηρεσιών 
και Προμηθειών του υποέργου 1: 
Οργάνωση και Καθιέρωση Πολιτιστικού 
Θεσμού Περιφερειακής & Διεθνούς 
εμβέλειας με τίτλο "Ανοιχτό Φεστιβάλ της 
Πόλης της Κέρκυρας – Γιορτές Πόλης”  

ΤΕΜ. 1 3.750,00 € 3.750,00 € 900,00 € 

2 

Μελέτη – Σχέδιο Διακήρυξης Υπηρεσιών 
και Προμηθειών του υποέργου 2: 
Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής 
Πλατφόρμας  

ΤΕΜ. 1 3.750,00 € 3.750,00 € 900,00 € 

3 
Μελέτη – Σχέδιο Διακήρυξης Υπηρεσιών 
και Προμηθειών του υποέργου 3: 
Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού  

ΤΕΜ. 1 3.750,00 € 3.750,00 € 900,00 € 
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4 

Μελέτη – Σχέδιο Διακήρυξης Υπηρεσιών 
και Προμηθειών του υποέργου 4: Δράσεις 
φυσικής δημοσιότητας και 
οργάνωση/παραγωγή εκδηλώσεων 

ΤΕΜ. 1 3.750,00 € 3.750,00 € 900,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ   15.000,00 3.600,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    18.600,00    

 
Κέρκυρα,  29.4.2020 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

  
 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΙΝΗΣ 
ΤΕ/Β/ΜΟΥΣΙΚΩΝ 

ΦΩΤΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ 
ΔΕ/Α/ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΓΙΑΔΙΝΟΥ 
ΠΕ/Α/ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ - ΟΙΚ/ΚΟΥ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
Πλατεία Μ. Θεοτόκη  ,Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα 
Τηλ: 2661032779, Πληρ: Κων/νος Σαϊνης  
Email: ksainis@1525.syzefxis.gov.gr 

ΕΡΓΟ : «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού 
Συμβούλου, για την υποβοήθηση του 
Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και 
Διαποντίων Νήσων, στην σύνταξη των 
απαιτούμενων μελετών και τευχών 
διακήρυξης υπηρεσιών και προμηθειών 
για την πράξη «Ανάπτυξη Διεθνούς 
Εμβέλειας "Φεστιβάλ Πόλης" Κέρκυρας 
(Γιορτές Πόλης)» 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 18.600,00€ 

Κ.Α.Ε. 15.6142.001 

 
3. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  

 
3.1. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  –  Α Ν Α Γ Κ Α Ι Ο Τ Η Τ Α  

 
Σύμφωνα με την πράξη ένταξης της πράξης «Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας "Φεστιβάλ Πόλης" Κέρκυρας 
(Γιορτές Πόλης)» με Κωδικό ΟΠΣ 5034586 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020», ο  Δήμος 
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων  καλείται να υλοποιήσει με ίδια μέσα την πράξη. Αυτό κατέστη 
ανέφικτο λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων της πράξης και της πολυπλοκότητας του αντικειμένου των 
υποέργων, ως εκ τούτου απαιτείται η ανάθεση σε ανάδοχο για την υλοποίηση των υποέργων. Προκειμένου να 
προχωρήσει η Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων, στην αλλαγή του τρόπου  υλοποίησης των 
υποέργων και να εκκινήσει το συντομότερο δυνατόν η υλοποίηση της πράξης, πρέπει να συνταχθούν μελέτες 
και τεύχη διακήρυξης υπηρεσιών – προμηθειών για τα τέσσερα υποέργα της πράξης όπως αυτά έχουν οριστεί 
στην  πράξη ένταξης. 
 
Η συμμετοχή εξωτερικού, εξειδικευμένου εμπειρογνώμονα, προκύπτει ως αναγκαία, τόσο για την 
συμπλήρωση και τεχνική, επιστημονική και συστηματική υποστήριξη του Δήμου  λόγω της πίεσης του χρόνου 
και της σημαντικότητας της υπηρεσίας.  Η εξειδίκευση  του εξωτερικού, εξειδικευμένου εμπειρογνώμονα - 
οικονομικού φορέα θα αποδεικνύεται από τη μορφή και το είδος της δραστηριότητας του, η οποία πρέπει να 
είναι στον τομέα παροχής επιχειρηματικών συμβουλών ή/και συμβουλευτικών υπηρεσιών. 
 
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται και περιγράφεται η παροχή υπηρεσιών: 
 
Το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση 
του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, στην σύνταξη των απαιτούμενων μελετών και τευχών 
διακήρυξης υπηρεσιών και προμηθειών για την πράξη «Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας "Φεστιβάλ Πόλης" 
Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης)» αφορά τη ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη αλλαγή της μεθόδου υλοποίησης 
της εν λόγω πράξης, από υλοποίηση με ίδια μέσα σε προσφυγή σε ανάδοχο, προκειμένου το ταχύτερο δυνατό 
να προχωρήσει η υλοποίηση της. Αναλυτικότερα θα συνταχθούν μελέτες και σχέδια τευχών διακήρυξης για τα 
υποέργα : 
1. Οργάνωση και Καθιέρωση "Ανοιχτού Φεστιβάλ της Πόλης της Κέρκυρας – Γιορτές Πόλης” 

2. Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Πλατφόρμας 

3. Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού 

4. Δράσεις φυσικής δημοσιότητας και οργάνωση/παραγωγή εκδηλώσεων 

 
Οι ανωτέρω  εξειδικευμένες υπηρεσίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των «γενικών υπηρεσιών» κατά την 
έννοια της περίπτωσης (β) της παραγράφου 9 του άρθρου 2 «Ορισμοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο 
β' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). 
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Οι υπηρεσίες / εργασίες υποστήριξης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων  μπορούν να  
ανατεθούν έναντι αμοιβής, σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθόσον αφορούν σε εξειδικευμένες και 
ιδιαίτερα σοβαρές δράσεις, που το συμφέρον του Δήμου επιβάλλει να ανατεθούν σε τρίτους με 
εξειδικευμένες γνώσεις. Επιπροσθέτως, ο φορέας παρουσιάζει έλλειψη προσωπικού γενικότερα, με 
αποτέλεσμα το ήδη υπάρχον προσωπικό εργαζομένων να επιφορτίζεται με πολλαπλά αντικείμενα εργασίας. 
 
Η εν λόγω δαπάνη δεν υπερβαίνει τα εύλογα όρια που διαγράφονται με την τήρηση της Αρχής της 
Οικονομικότητας, ενόψει των συνθηκών πραγματοποίησής της, ιδιαίτερα δε ως προς τα αναμενόμενα οφέλη 
για τον Δήμο. 
 
Η «Αρχή της Οικονομικότητας» αναμένεται να ικανοποιηθεί  μέσω της ταχείας εκπόνησης μελετών και 
σχεδίων τευχών διακήρυξης για τα τέσσερα υποέργα της ενταγμένης πράξης  «Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας 
"Φεστιβάλ Πόλης" Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης)» 
 
Η υλοποίηση της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση του Δήμου 
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, στη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών και τευχών διακήρυξης 
υπηρεσιών και προμηθειών για την πράξη «Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας "Φεστιβάλ Πόλης" Κέρκυρας 
(Γιορτές Πόλης)» απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις αλλά κυρίως ταχεία εκτέλεση και η οποία καθιστά 
υποχρεωτική τη συμβολή εξωτερικού, ανεξάρτητου και εξειδικευμένου γραφείου Συμβούλων. 
 

3.2. Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο  Π Α Ρ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν  
 
Η εν λόγω πράξη εντάσσεται στην Παρέμβαση Π.2.1 «Προώθηση συνεργασιών, δικτυώσεων κ.λπ. για τη 
δημιουργία και διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας εκδηλώσεων με τη μορφή "Ανοιχτό Φεστιβάλ Πόλης" 
Κέρκυρας» της εγκεκριμένης ΟΧΕ του Δήμου Κέρκυρας και αφορά στην ανάπτυξη και εδραίωση 
αναγνωρίσιμου διεθνώς "Ανοιχτού Φεστιβάλ Πόλης" Κέρκυρας με την ονομασία «Γιορτές Πόλης», αφενός με 
την οργάνωση και αξιοποίηση της προστιθέμενης αξίας των εκδηλώσεων σύγχρονου και βιωμένου πολιτισμού 
που πραγματοποιούνται ήδη στην Πόλη της Κέρκυρας (Corfu City Cultural Landscape), κάτω από ενιαία 
«ταυτότητα», τη διεύρυνση των υπαρχουσών κατηγοριών εκδηλώσεων με νέες και την ανάδειξη νέων οι 
οποίες θα προσδώσουν στις «Γιορτές Πόλης» ένα διακριτό περιεχόμενο, μια συγκεκριμένη ταυτότητα και μια 
αναγνωρισιμότητα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
 
Η έναρξη υλοποίησης της πράξης δεν έχει πραγματοποιηθεί και η εκτέλεση με ίδια μέσα με τις δυνάμεις και 
την διαθεσιμότητα των στελεχών του Δήμου, αποτελεί μη ενδεδειγμένο τρόπο υλοποίησης μιας τόσο 
πολύπλοκής, απαιτητικής και εξέχουσας σημασίας πράξης. Η προσφυγή σε ανάδοχο αποτελεί την μόνη 
επιλογή για την έναρξη υλοποίησης της πράξης. 
 
Η υλοποίηση της παρούσας υπηρεσίας για την υποβοήθηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων 
Νήσων, στη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών και τευχών διακήρυξης υπηρεσιών και προμηθειών για την 
πράξη «Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας "Φεστιβάλ Πόλης" Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης)» θα περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες υπηρεσίες. 
  
Στη βάση αυτή, ο σύμβουλος θα καταθέσει μελέτες και σχέδια τευχών διακήρυξης για τα υποέργα : 

 
1. Οργάνωση και Καθιέρωση "Ανοιχτού Φεστιβάλ της Πόλης της Κέρκυρας – Γιορτές Πόλης” 

2. Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Πλατφόρμας 

3. Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού 

4. Δράσεις φυσικής δημοσιότητας και οργάνωση/παραγωγή εκδηλώσεων 

 
Συγκεκριμένα οι ενέργειες που θα εκτελεστούν και για τα τέσσερα υποέργα : 

 
1.Σύνταξη της μελέτης (τεχνική έκθεση - τεχνικές προδιαγραφές και συγγραφή υποχρεώσεων). 
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2.Σύνταξη των όρων της σχετικής διακήρυξης με βάση την νομοθεσία που διέπει τους ηλεκτρονικούς 

διαγωνισμούς [Αναθέτουσα Αρχή και αντικείμενο σύμβασης, Γενικοί και Ειδικοί Όροι Συμμετοχής, 

Διενέργεια Διαδικασίας – Αξιολόγηση Προσφορών, Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης, Ειδικοί Όροι Εκτέλεσης 

της Σύμβασης, Ειδικοί Όροι Εκτέλεσης, Παραρτήματα (Τα Παραρτήματα θα διαμορφωθούν  με βάση το 

αντικείμενο της σύμβασης και για τα στοιχεία αυτά που δεν έχουν αποτυπωθεί στα αντίστοιχα άρθρα της 

Διακήρυξης)] 

3.Σύνταξη της περίληψης της διακήρυξης. 

4.Σύνταξη εγγράφου προς τις εφημερίδες για δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης 

 

Οι παραπάνω υπηρεσίες διαρθρώνονται στα παρακάτω παραδοτέα: 
 
Παραδοτέο Ι (Π - Ι): Μελέτη και Σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης Υπηρεσιών – Προμηθειών για το υποέργο 1:      

Οργάνωση και Καθιέρωση "Ανοιχτού Φεστιβάλ της Πόλης της Κέρκυρας – Γιορτές Πόλης” 

Παραδοτέο ΙΙ (Π - ΙΙ): Μελέτη και Σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης Υπηρεσιών – Προμηθειών για το υποέργο 2: 

Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Πλατφόρμας 

Παραδοτέο ΙΙΙ (Π - ΙΙΙ): Μελέτη και Σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης Υπηρεσιών – Προμηθειών για το υποέργο 3: 

Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού 

Παραδοτέο ΙV(Π - ΙV): Μελέτη και Σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης Υπηρεσιών – Προμηθειών για το υποέργο 4 : 

Δράσεις φυσικής δημοσιότητας και οργάνωση/παραγωγή εκδηλώσεων 

 

3.3. Π Α Ρ Α Δ Ο Τ Ε Α  
Τα τελικά παραδοτέα του Αναδόχου θα είναι: 
 
Παραδοτέο Ι (Π - Ι): Μελέτη και Σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης Υπηρεσιών – Προμηθειών για το υποέργο 1:      

Οργάνωση και Καθιέρωση "Ανοιχτού Φεστιβάλ της Πόλης της Κέρκυρας – Γιορτές Πόλης” 

Παραδοτέο ΙΙ (Π - ΙΙ): Μελέτη και Σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης Υπηρεσιών – Προμηθειών για το υποέργο 2: 

Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Πλατφόρμας 

Παραδοτέο ΙΙΙ (Π - ΙΙΙ): Μελέτη και Σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης Υπηρεσιών – Προμηθειών για το υποέργο 3: 

Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού 

Παραδοτέο ΙV(Π - ΙV): Μελέτη και Σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης Υπηρεσιών – Προμηθειών για το υποέργο 4 : 

Δράσεις φυσικής δημοσιότητας και οργάνωση/παραγωγή εκδηλώσεων 

 
Όπως αυτά αναλύθηκαν στην παράγραφο 3.2. 

Κέρκυρα,  29.4.2020 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

  
 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΙΝΗΣ 
ΤΕ/Β/ΜΟΥΣΙΚΩΝ 

ΦΩΤΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ 
ΔΕ/Α/ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΓΙΑΔΙΝΟΥ 
ΠΕ/Α/ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ - ΟΙΚ/ΚΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
Πλατεία Μ. Θεοτόκη  ,Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα 
Τηλ: 2661032779, Πληρ: Κων/νος Σαϊνης  
Email: ksainis@1525.syzefxis.gov.gr 

ΕΡΓΟ : «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού 
Συμβούλου, για την υποβοήθηση του 
Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και 
Διαποντίων Νήσων, στην σύνταξη των 
απαιτούμενων μελετών και τευχών 
διακήρυξης υπηρεσιών και προμηθειών 
για την πράξη «Ανάπτυξη Διεθνούς 
Εμβέλειας "Φεστιβάλ Πόλης" Κέρκυρας 
(Γιορτές Πόλης)» 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 18.600,00€ 

Κ.Α.Ε. 15.6142.001 

 
4. Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η υπηρεσία αφορά στην ανάθεση ειδικών υπηρεσιών «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την 
υποβοήθηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, στην σύνταξη των απαιτούμενων 
μελετών και τευχών διακήρυξης υπηρεσιών και προμηθειών για την πράξη «Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας 
"Φεστιβάλ Πόλης" Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης)», (όπως αυτό αναλύθηκε στην παράγραφο 3.2 των τεχνικών 
προδιαγραφών). 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
O ενδεικτικός προϋπολογισμός που συντάχθηκε από την υπηρεσία ανέρχεται σε 18.600 €  
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2020 
και συγκεκριμένα τον κωδικό Κ.Α. 15.6142.001  Οι κωδικόί CPV  είναι : 79421200-3 "Υπηρεσίες μελέτης έργων 
εκτός από εργασίες κατασκευής" 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1) Οι διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 
2) Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
3) Οι διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

- Πρόγραμμα Καλλικράτης». (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010) 
4) Οι διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-08-

2016) 
5) Οι διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α-) 

 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». 
6) Οι διατάξεις του Ν.3861 (ΦΕΚ 11/τ.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. 

7) Οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ.  143 Α/2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».  

8) Οι διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως 
ισχύει. 

9) Oι διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011 )«Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 
άλλες διατάξεις» ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10) Την με αρ.  57654 / 23-05-2017  Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου 
Οικονομίας και  Ανάπτυξης ». 
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11) Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω. 

12)  Η 9-87/13.4.2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων 
(ΑΔΑ:ΨΗ4346ΜΓ2Α-ΘΚΦ) 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας κατά σειρά ισχύος είναι  τα ακόλουθα: 

            1. Το συμφωνητικό 

            2. H παρούσα μελέτη 

            3. Η προφορά του αναδόχου 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
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 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
( Πρωτόκολλο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών) 

 
Δ/ΝΣΗ: Λ. Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ 49100 Κέρκυρα 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: 

 
« Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και 

Διαποντίων Νήσων, στην σύνταξη των απαιτούμενων μελετών και τευχών διακήρυξης υπηρεσιών και 

προμηθειών για την πράξη «Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας "Φεστιβάλ Πόλης" Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης)» 

 
Προϋπολογισμού μελέτης : 18.600,00  (με Φ.Π.Α.) 

 
(ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών               /    /2020). 

 
«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

 
Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.(υποψήφιος ανάδοχος) 
 
Οι προσφέροντες πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού: 
 
(1). Οικονομική προσφορά , η οποία θα είναι συνταγμένη με την ίδια αρίθμηση  και σειρά όπως στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
(2). Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 που να δηλώνεται ότι: 
     Έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας μελέτης, τους οποίους και αποδέχονται πλήρως , οι εργασίες θα 

εκτελεστούν σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και ότι οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές 
μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 

(3). Πιστοποιητικό,  που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)   εργάσιμες μέρες πριν την υποβολή του,  αρμόδιας 
αρχής για την εγγραφή τους  σε ένα εμπορικό ή επαγγελματικό μητρώο  που τηρείται στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής του (οικείο επιμελητήριο ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης), από όπου προκύπτει 
και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για τα φυσικά πρόσωπα με τις 
αντίστοιχες μεταβολές του (αν δεν προκύπτει  το ειδικό επάγγελμα από το επιμελητήριο ή την 
επαγγελματική οργάνωση). Σε κάθε περίπτωση  πρέπει να προκύπτει και να εμφαίνεται το ειδικό 
επάγγελμα το οποίο είναι και σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης και να προσκομίζονται τα 
απαραίτητα έγγραφα που το πιστοποιούν. (Αν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό το ειδικό επάγγελμα, ή 
δεν υπάρχει υποχρέωση εγγραφής σε επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση  μπορεί να προσκομιστεί 
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άλλο έγγραφο π.χ το καταστατικό της εταιρείας, πιστοποιητικό πρωτοδικείου, έγγραφο από εφορία κλπ 
που να προκύπτει η συνάφεια). 

(4).Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία  ο προσφέρων θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει  εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό, τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση.  

(5). Πιστοποιητικά  αρμόδιας αρχής (όλων των οργανισμών ασφάλισης που δηλώνει στην υπεύθυνη δήλωση 
της προηγούμενης παραγράφου) από τα οποία προκύπτει ότι  ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής ) .  

      Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε 
να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως  την ημερομηνία υποβολής 
των δικαιολογητικών. 

(6). Πιστοποιητικό  αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι  ο προσφέρων είναι ενήμερος  ως προς τις 
υποχρεώσεις καταβολής φόρων. 

     Το παραπάνω πιστοποιητικό χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως  την ημερομηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών. 

(7).Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία  ο προσφέρων θα δηλώνει δεν υφίστανται λόγοι 
αποκλεισμού σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

(8). Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου   νομικού προσώπου.   (Δεν 
ισχύει για τις ατομικές επιχειρήσεις ). Εδώ προσκομίζονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 
σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως  π.χ καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου   ή 
τα οικεία κατά περίπτωση έγγραφα κατά το δίκαιο του κράτους της εγκατάστασης του προσφέροντος). 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.)  

   Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα που 
εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν µε την υπογραφή τους, πρέπει να προσκομίζονται τα 
στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στην εν λόγω απευθείας ανάθεση. 

     Τα αποδεικτικό ισχύουσας εκπροσώπησης  σε περίπτωση νομικών προσώπων ,πρέπει να έχει εκδοθεί έως 
30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του. 

(9) Έναρξη εργασιών σε αντικείμενο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών . 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από το προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο) και δεν απαιτείται βεβαίωση  του γνησίου της υπογραφής. Οι υπεύθυνες δηλώσεις 
πρέπει να έχουν ημερομηνία σύνταξης μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς. 
 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.  
 
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς περισσοτέρων του ενός οικονομικών φορέων, τότε οι προσφέροντες θα 
πρέπει να προσκομίσουν   με την υποβολή της προσφοράς μόνο τα υπ’αριθμ (1) και (2) δικαιολογητικά του 
παρόντος άρθρου (οικονομική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση) καθώς και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση των 
οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, και 
αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σύμφωνα 
με την παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 ότι : 
(α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74  Ν.4412/2016 λόγω της οποίας 

αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από την εν λόγω ανάθεση της δημόσιας σύμβασης, 
(β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 

Ν.4412/2016 και απαιτούνται από τη σχετική μελέτη. 
 
Η δυνατότητα αυτή της ανωτέρω παραγράφου (σε περίπτωση υποβολής προσφοράς περισσοτέρων του ενός 
οικονομικών φορέων) θα δίνεται κατά τη πρόσκληση υποβολής προσφοράς. 
Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά   του παρόντος άρθρου σε αυτήν τη περίπτωση θα ζητηθούν μόνο από τον 
προσωρινό ανάδοχο.  
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Κατά τα λοιπά (όσον αφορά το τύπο των δικαιολογητικών) ισχύει ο ν. 4250/2014 αναφορικά με την κατάργηση 
της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων 
και διευκρινίζονται δε σχετικά τα εξής: 
-Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των 
πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και 
τους φορείς της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν 
καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.) για τα οποία 
συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.  
-Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως 
επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και 
εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές 
συμφωνίες. 
-Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της 
παρ. 2 του άρθρ. 1 του ν. 4250/2014.  
Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ.13 του Ν.4412/2016 τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, 
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 
Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 
-Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή 
νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους 
διαγωνιζομένους. 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
H εκτέλεση της προμήθειας  αυτής,  θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για τις προσφορές 
που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Κριτήριο κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 86 του 
Ν.4412/2016, αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που θα προσδιοριστεί 
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των εργασιών, για τις προσφορές που πληρούν τις 
τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η τιμή προσφοράς δε μπορεί να υπερβαίνει τον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό. Όμως, η τιμή του κάθε είδους ξεχωριστά που αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό 
δεν είναι δεσμευτική για τον προμηθευτή.  

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΧΡΟΝΟΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
H Διάρκεια της σύμβασης θα είναι δύο (2) μήνες από την υπογραφή της (ή μέχρι εξάντλησης του συμβατικού 
ποσού ή αντικειμένου),  με δικαίωμα παράτασης κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών, χωρίς καμία αλλαγή των 
όρων που θα αναφέρονται στη σύμβαση καθώς και χωρίς αύξηση του συμβατικού αντικειμένου και ποσού.  
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 ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Οι υποχρεώσεις του ανάδοχου αναγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση της παρούσης μελέτης. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΕΚΤΕΛΕΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Η εκτέλεση και παραλαβή των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του 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΄ του Ν.4412/2016. Η 
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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.  
 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Η έκπτωση του αναδόχου και τυχόν ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σύμφωνα με το Ν.4412/2016 «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο:  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Στον ανάδοχο καταβάλλεται το αντίστοιχο συμβατικό ποσό της πραγματοποιηθείσας υπηρεσίας με βάση την 
οικονομική προσφορά του. Η καταβολή της καθορισμένης σύμφωνα με τη σύμβαση αμοιβής θα γίνεται 
τμηματικά, μετά το πέρας εργασιών, ανάλογα με την παράδοση των υπηρεσιών και συγκεκριμένα: 
 

 25% της συμβατικής αμοιβής με την παραλαβή του Παραδοτέου Ι (Π-Ι). 

 25% της συμβατικής αμοιβής με την παραλαβή του Παραδοτέου ΙI (Π-IΙ). 

 25% της συμβατικής αμοιβής με την παραλαβή του Παραδοτέου ΙII (Π-ΙII). 

 25% της συμβατικής αμοιβής με την παραλαβή του Παραδοτέου ΙV (Π-ΙV). 
 
Προϋπόθεση για τις παραπάνω πληρωμές αποτελεί η παραλαβή των παραπάνω Παραδοτέων από την 
αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάκλητες καθ' όλη τη 
χρονική διάρκεια που θα εκτελείται η εργασία. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της 
συμφωνημένης τιμής ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται σαν χρόνος παράδοσης της εργασίας, 
υπάρξουν αυξήσεις οποιουδήποτε κόστους και από οποιοδήποτε λόγο στην τιμή μονάδας. 

ΑΡΘΡΟ 12ο:  ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν, εκτός από τον ΦΠΑ που 
βαρύνει την Επιχείρησης. 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο: ΡΗΤΡΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος, από την στιγμή που θα αποκτήσει πρόσβαση σε απόρρητες ή εμπιστευτικές πληροφορίες 
ψηφιακής μορφής ή σε φυσικό αρχείο, δεσμεύεται πως έχει λάβει γνώση ότι οι εμπιστευτικές αυτές 
πληροφορίες προστατεύονται από την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και 
Διαπόντιων Νήσων, την υφιστάμενη Εθνική Νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και 
το Κανονιστικό Πλαίσιο που αφορά στη λειτουργία του Οργανισμού. 
Ο ανάδοχος για όλα τα στοιχεία που θα παρασχεθούν από τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων 
Νήσων, αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων αποφυγής 
οιασδήποτε διαρροής τους και του χειρισμού τούτων κατά τρόπον που εξασφαλίζεται απόλυτη εχεμύθεια.  
Η ως άνω υποχρέωση δεσμεύει και τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων ως Αναθέτουσα 
Αρχή. 
Σε περίπτωση που έχει δοθεί στον ανάδοχο πρόσβαση σε Πληροφοριακά Συστήματα του Δήμου Κεντρικής 
Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαφυλάξει το απόρρητο και να μην 
αποκαλύψει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης με τα οποία αποκτά πρόσβαση σε αυτά.  
Ο ανάδοχος ως αποδέκτης πληροφοριών θα πρέπει: 

 Να λαμβάνει υπόψη ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δι’ ιδίαν μόνο χρήση η δε 
περαιτέρω διάδοση των σε τρίτους απαγορεύεται. 

 Να μην κάνει χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών για σκοπούς άλλους από αυτόν για τον οποίο 
δόθηκαν. 

 Να μην αναπαραγάγει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις ληφθείσες πληροφορίες. 

 Να επιστρέψει στον Δήμο τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων και  οποιοδήποτε 
έγγραφο εάν του ζητηθεί. 

Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα του 
Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων με τη χρήση των δικών του κωδικών και σε περίπτωση που 
έχει την υποψία ότι κάποιος άλλος χρησιμοποιεί τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης, θα πρέπει να το 
αναφέρει αμέσως στο Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων. 
Η υποχρέωσή του αναδόχου σχετικά με την προστασία των απόρρητων και εμπιστευτικών πληροφοριών στις 
οποίες έχει πρόσβαση λόγω της εργασίας που του έχει ανατεθεί, της συνεργασίας του με τον Δήμο Κεντρικής 
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Κέρκυρας και Διαπόντιων Νήσων ή της δυνατότητας χρήσης των υπηρεσιών που του έχει δοθεί, θα συνεχίζει 
να υφίσταται και μετά τον τερματισμό της παραπάνω σχέσης του με τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και 
Διαπόντιων Νήσων. 
 
Ο ανάδοχος αποδέχεται και έχει πλήρως κατανοήσει ότι η σκόπιμη αποκάλυψη εκ μέρους του εμπιστευτικών 
πληροφοριών σε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο άτομο μπορεί να επισύρει νομικές διώξεις και κυρώσεις 
εναντίον του. Αποδέχεται επίσης ότι έχει πλήρως κατανοήσει πως η σκόπιμη και μη εξουσιοδοτημένη 
αποκάλυψη αποτελεί καταστρατήγηση της Πολιτικής Ασφάλειας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και 
Διαπόντιων Νήσων και λόγο για ενδεχόμενη κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου.   

 
ΑΡΘΡΟ 14ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κατά την εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις Ν.4412/2016  , β) οι όροι της 
σύμβασης και της μελέτης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας σύμφωνα με το άρθρο 129 του 
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08.08.2016). 

Κέρκυρα,  29.4.2020 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

  
 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΙΝΗΣ 
ΤΕ/Β/ΜΟΥΣΙΚΩΝ 

ΦΩΤΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ 
ΔΕ/Α/ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΓΙΑΔΙΝΟΥ 
ΠΕ/Α/ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ - ΟΙΚ/ΚΟΥ  

 
 



 

 

 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 
Του οικον. φορέα: ……………………………………………................................., έδρα ………………....................,  
 
ΑΦΜ:.............................................Δ/νση…………………..........................................................................  
 
τηλέφωνο ……………..........……...........email:...............................................fax……........……………......... 
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ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για 
την υποβοήθηση του Δήμου Κεντρικής 

Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, στην σύνταξη 
των απαιτούμενων μελετών και τευχών 

διακήρυξης υπηρεσιών και προμηθειών για την 
πράξη «Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας 

"Φεστιβάλ Πόλης" Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης)» 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 
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ΜΕΤΡ 
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Μελέτη – Σχέδιο Διακήρυξης Υπηρεσιών 
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Οργάνωση και Καθιέρωση Πολιτιστικού 
Θεσμού Περιφερειακής & Διεθνούς 
εμβέλειας με τίτλο "Ανοιχτό Φεστιβάλ 
της Πόλης της Κέρκυρας – Γιορτές Πόλης”  

ΤΕΜ. 1    

2 

Μελέτη – Σχέδιο Διακήρυξης Υπηρεσιών 
και Προμηθειών του υποέργου 2: 
Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής 
Πλατφόρμας  
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3 
Μελέτη – Σχέδιο Διακήρυξης Υπηρεσιών 
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Ημ/νία ....../....../2020 

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 

(Υπογραφή - Σφραγίδα) 


