
ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ &  

ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ 

 

ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 

 

 

 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

«» 

 

ΑΡ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΡΚΤΡΑ 2020  



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 
ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ & 
ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 
Δ/νςη Οικονομικών Τπηρεςιών 
Σμήμα Δημοτικήσ Περιουςίασ 
Πληρ: . Ζζρβασ 
Σηλ:2661362711 
Ηλ. Σαχυδρομείο:dimperiousia@corfu.gov.gr 
Δ/νςη: Λ. Αλεξάνδρασ 6α «Μαράςλειο» 
            49100 Κζρκυρα  

 

 

 

Σεσνική Πεπιγπαθή  

Ο Γήκνο Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη Γηαπνληίσλ Νήζσλ θαηέρεη ζηα όξηα ηεο 

εδαθηθήο ηνπ έθηαζεο ηε λεζίδα Βίδν, ζηελ νπνία θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν ιεηηνπξγεί 

θαηαζθελσηηθό θέληξν, θέληξν δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο παηδηώλ θαη παξαιία. 

Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπ λεζηνύ ηεο 

Κέξθπξαο θαη ηεο λεζίδαο Βίδν ν Γήκνο επηζπκεί λα ζπλάςεη ζύκβαζε παξνρήο 

ππεξεζίαο γηα λα ιεηηνπξγήζεη γηα ηε ζεξηλή πεξίνδν ην Γεκνηηθό Σθάθνο Άγηνο 

Σηέθαλνο. Ο αλάδνρνο ζα παξέρεη γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ αζθαιή κεηαθνξά 

επηβαηώλ κε ην δεκνηηθό ζθάθνο «Άγηνο Σηέθαλνο», ζεσξείηε δε αλαγθαία ε 

πξνζθπγή ζε εμσηεξηθό αλάδνρν δηόηη ν Γήκνο δελ δηαζέηεη ην απαξαίηεην 

πξνζσπηθό γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνύ ζθάθνπο.     

Η παξερόκελε ππεξεζία πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ζε θαηαζθελσηέο, 

σθεινύκελνπο ηεο δξάζεο δεκηνπξγηθή απαζρόιεζε, επηζθέπηεο θαη ππαιιήινπο ηνπ 

Γήκνπ ηελ αζθαιή κεηαθίλεζε από θαη πξνο ηε λεζίδα Βίδν. 
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ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ 

 

 

Άπθπο 1
ο
: Ανηικείμενο 

 Ο αλάδνρνο ζα παξέρεη γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ ηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ 

επηβαηώλ από θαη πξνο ηε λεζίδα Βίδν κε ην Γεκνηηθό ζθάθνο «Άγηνο Σηέθαλνο» θαη 

νθείιεη λα εθηειεί ηα δξνκνιόγηα σο εμήο: θαζεκεξηλά θαη ηα Σαββαηνθύξηαθα από 

07:00 έσο 24:00 ζην δξνκνιόγην Παιαηό Ληκάλη –Βίδν. Σπλνιηθά ζα εθηεινύληαη 18 

δξνκνιόγηα (αλαρώξεζε & επηζηξνθή)  εκεξεζίσο, όπσο απηά νξηζζνύλ από ηελ 

Υπεξεζία.  Η αλαρώξεζε από ην Παιαηό Ληκάλη ζα γίλεηαη ηηο νιόθιεξεο ώξεο θαη 

από ην Βίδν ηηο αληίζηνηρεο κηζέο. Γηα ην ιόγσ απηό νθείιεη λα δηαζέηεη ηελ 

απαξαίηεηε ζηειέρσζε ηνπ δεκνηηθνύ ζθάθνπο όπσο απηή νξίδεηαη από ηα 

πξσηόθνιιά ηνπ θαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία. Η παξνρή ηεο ππεξεζίαο ζα 

πεξηιακβάλεη: 1) Τν θόζηνο ηνπ πιεξώκαηνο, 2) Τν θόζηνο δηαρείξηζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνηηθνύ ζθάθνπο θαη 3) νπνηνδήπνηε άιιν θόζηνο κπνξεί λα 

πξνθύςεη θαη δελ αλαθέξεηαη ξεηά (θαύζηκα, ζπληήξεζε, βιάβεο, αζθάιηζηξα, θιπ). 

 

 

 Άπθπο 2
ο
: Ιζσύοςζερ διαηάξειρ  

Τηο δηαηάμεηο: 

1) Τνπ Ν.3852/ΦΔΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο –  Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» 

Κζρκυρα     /06/2020  
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2) Τνπ Ν4412/16  (ΦΔΚ 147/08-08-2016 ηεύρνο Α)  Γεκόζηεο Σπκβάζεηο 

Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ   (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ 

θαη 2014/25/ΔΔ). 

3)  Τνπ Ν.4555/2018 (ΦΔΚ 133/19-7-2018) «ΚΛΔΙΣΘΔΝΗΣ Ι » 

4) Τνπ Ν.3463/ΦΔΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ» 

5) Τηο δηαηάμεηο  ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 . 

6)  Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4600/2019 Γηάζπαζε Γήκσλ (ΦΔΚ 43Α/2019) 

7)  Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4605/2019 (Φ.Δ.Κ. 52/η.Α΄/01-04-2019) 

8) Τνπ N.3861/ΦΔΚ 112 Α’/13-7-2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη 

απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξόγξακκα   Γηαύγεηα» θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

 

Άπθπο 3
ο
: Πποϋπολογιζμόρ 

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο έρεη πξνϋπνινγηζηεί ζε 24800,00 

επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη ζα θαιπθζεί από ίδηνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ. 

Πξνο ηνύην έρεη πξνβιεθζεί ε ζπγθεθξηκέλε δαπάλε ζηνλ θσδηθό 106162.002 ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο & Γηαπνληίσλ 

λήζσλ.  

 

Άπθπο 4
ο
: Κπιηήπιο καηακύπωζηρ -Διάπκεια 

H θαηαθύξσζε ζα γίλεη ζηνλ ππνςήθην αλάδνρν πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο, κεηαμύ ησλ 

πξνζθνξώλ πνπ ηθαλνπνηνύλ ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνύζεο . 

Γηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο νξίδνληαη ηξεηο κήλεο από ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 

 

Άπθπο  5o: Παπακολούθηζη και παπαλαβή ηων ςπηπεζιών 

 

Ο Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ηεο ζύκβαζεο θαζ΄ όιε ηε 

ρξνληθή δηάξθεηά ηεο κε νηνλδήπνηε ηξόπν ήζειε λα θξίλεη ηνύην ζθόπηκν. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζύκβαζεο ζα ζπληαρζεί βεβαίσζε θαιή εθηέιεζεο από 

ηνλ εληεηαικέλν ζύκβνπιν γηα ηεο λεζίδεο Βίδν θαη Λαδαξέην ή από ηελ αξκόδηα 

πξνο ηνύην Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ. 

Η ππεξεζία ζα παξαιεθζεί από ηελ αξκόδηα επηηξνπή  παξαιαβήο ηνπ Γήκνπ. 

Η ζπκβαηηθή ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ θαζνξίδεηαη  από ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη 

εμνθιείηαη κε ηελ ιήμε ηεο ζύκβαζεο. Η πιεξσκή  ζα γίλεη αθνύ ν αλάδνρνο 

πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαζώο ηα παξαζηαηηθά πνπ ζα 

απνδεηθλύνπλ ηελ θαηαβνιή ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

ζθάθνο.   

Η ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ βαξύλεηαη κε όινπο ηηο λόκηκεο επηβαξύλζεηο. 

  

 

Άπθπο 6
ο
: Απαιηούμενα Δικαιολογηηικά  

 



1.Πηςσίο  Κπβεξλήηε ζθάθνπο  ηνπιάρηζηνλ Γ` ηάμεο  ή Κπβεξλήηε Πξαθηηθνύ 

2.Τπέςθςνη δήλωζη σο απόδεημε γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 

3.Τπεύθςνη δήλωζη όηη ζα δηαηίζεηαη ην απαηηνύκελν θαη ζύκθσλα κε ην λόκν 

πξνζσπηθό κε ηηο αληίζηνηρεο άδεηεο θαη ηελ πξνβιεπόκελε αζθαιηζηηθή θάιπςε.  

4.Οικονομική πποζθοπά γηα ηελ εξγαζία «``Λεηηνπξγία Γεκνηηθνύ ζθάθνπο `Άγηνο 

Σηέθαλνο`»  Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαγξαθεί ζε εηδηθό έληππν πνπ αθνινπζεί 

ηελ παξνύζα. 

 

Άπθπο 7
ο
: Τποσπεώζειρ Αναδόσος 

Η ιεηηνπξγία ηνπ ζθάθνπο  ζα γίλεηαη κε ην πξνβιεπόκελν από ηε λνκνζεζία 

πξνζσπηθό θαη γεληθά ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη όια ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά κέηξα 

γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ζθάθνπο, ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ επηβαηώλ. Τα κέιε ηνπ 

πιεξώκαηνο  θαηά ηηο ώξεο εξγαζίαο ππνρξενύληαη λα είλαη ελδεδπκέλα εππξεπώο 

θαη λα θέξνληαη θόζκηα ζηνπο επηβάηεο. Απαγνξεύεηαη ε πώιεζε αλαςπθηηθώλ, 

ζάληνπηηο θ.ι.π. εληόο ηνπ ζθάθνπο. 

Ο αλάδνρνο, ππνρξενύηαη λα κεηαθέξεη ρσξίο πξόζζεηε ακνηβή ζπζθεπαζκέλα 

απνξξίκκαηα από Βίδν πξνο Κέξθπξα θαη αλαιώζηκα πιηθά από Κέξθπξα πξνο  Βίδν 

Δπίζεο πέξα από ηελ ζπκβαηηθή ακνηβή ν αλάδνρνο δηθαηνύηαη λα εηζπξάηηεη 

εηζηηήξην  από  θάζε επηβάηε ηνπ νπνίνπ ην ύςνο δελ ζα μεπεξλάεη ηα δύν (2) επξώ 

(κεηάβαζε θαη επηζηξνθή). Γελ ζα εηζπξάηηεηαη αληίηηκν εηζηηεξίνπ  γηα ηνπο 

ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ πνπ κεηαβαίλνπλ ζην Βίδν γηα ππεξεζηαθνύο ιόγνπο, ηνπο 

θαηαζθελσηέο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ πξνζθνπηθώλ ζπζηεκάησλ & νδεγώλ  εθ` όζνλ 

πξνζέξρνληαη ζπληεηαγκέλα θαηά ηελ 1ε εκέξα ηεο θαηαζθελσηηθήο πεξηόδνπ, ηα 

κέιε ηνπ Κ.Α.Π.Η. Γήκνπ Κέξθπξαο, ηνπο πνιύηεθλνπο θαη ηα ΑΜΔΑ ηνπο εθ` όζνλ 

επηδεηθλύνπλ ηελ ηαπηόηεηά ηνπο θαη ηα παηδηά ειηθίαο κέρξη δώδεθα (12) εηώλ 

θαζώο θαη από κέιε ζπιιόγσλ θαη θνξέσλ, πνπ βνεζνύλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο Νεζίδνο 

θαη πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθήο πξνο ηνύην βεβαίσζε ησλ Υπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ 

Γηα θαζαξά ζηαηηζηηθνύο ιόγνπο ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη ζηνηρεία εκεξήζηαο 

δηαθίλεζεο επηβαηώλ από Κέξθπξα πξνο ΒΙΓΟ ηα νπνία ζα πξνζθνκίζηνύλ ζηελ 

αξκόδηα Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ Κέξθπξαο 

 

Άπθπο 8ο : Κήπςξη οικονομικού θοπέα εκπηώηος – Κςπώζειρ 

 Ο αλάδνρνο θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο  από ηε ζύκβαζε θαη από θάζε 

δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από απηήλ, κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ύζηεξα 

από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ, εθόζνλ δελ εθπιεξώζεη ηηο ζπκβαηηθέο 

ηνπ ππνρξεώζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη 

ζύκθσλεο κε ηελ ζύκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη αλ ππεξέβε ππαίηηα ηελ 

ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ 

παξαηάζεσλ. 

Αλ ιόγσ αζεηήζεσο εθ κέξνπο ηνπ αλαδόρνπ ησλ εθ ηεο ζπκβάζεσο 

ππνρξεώζεσλ απηνύ ππνρξεσζεί ν Γήκνο λα εμαζθαιίζεη κε άιιν ηξόπν ηε 

κεηαθνξά ησλ επηβαηώλ, ν Αλάδνρνο ζα επηβαξπλζεί κε ηελ επηπιένλ δαπάλε πνπ ζα 

ππνζηεί ν Γήκνο 



Ο αλάδνρνο είλαη πξνζσπηθά ππεύζπλνο γηα ηπρόλ δόιν, ακέιεηα, παξαιείςεηο 

ή γεληθά πιεκκειή εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ θαη νθείιεη λα 

απνδεκηώζεη ην Γήκν γηα ηπρόλ βιάβεο πνπ ζα πξνθύςνπλ εμαηηίαο ηξίησλ. 

Καηά ηα ινηπά εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4412/16. 

 

Άπθπο 9o : Εθαπμοζηέο δίκαιο 

Η  Σύκβαζε δηέπεηαη από ην Διιεληθό Γίθαην. 

Σε πεξίπησζε δηαθνξώλ πνπ ελδερνκέλσο πξνθύςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία 

ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή θαη ν Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, 

ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηώλ ζπλαιιαθηηθώλ εζώλ.  

Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηό λα επηιπζεί ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ 

νξηδόκελα, αξκόδηα ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα πνπ εδξεύνπλ ζηελ Κέξθπξα. 
 

 

 

 

  

Ο Συντάξασ 

 

Ζέρβασ Σπ. 

Ο Προϊςτάμενοσ 

 

Ζέρβασ Σπ. 

Ο Διευθυντήσ 

 

Κατερέλου Σ. 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 
ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ & 
ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 
Δ/νςη Οικονομικών Τπηρεςιών 
Σμήμα Δημοτικήσ Περιουςίασ 
Πληρ: . Ζζρβασ 
Σηλ:2661362711 
Ηλ. Σαχυδρομείο:dimperiousia@corfu.gov.gr 
Δ/νςη: Λ. Αλεξάνδρασ 6α «Μαράςλειο» 
            49100 Κζρκυρα  
 

 

 

 

Πποϋπολογιζμόρ 

 

Κ.Α. Σίηλορ Ποζό ππορ 

διάθεζη 

Υπημαηοδόηηζη 

10.6162.002 Λεηηνπξγία Γεκνηηθνύ Σθάθνπο 

«Άγηνο Σηέθαλνο» 

24800,00€ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

 

  

Ο Συντάξασ 

 

Ζέρβασ Σπ. 

Ο Προϊςτάμενοσ 

 

Ζέρβασ Σπ. 

Ο Διευθυντήσ 

 

Κατερέλου Σ. 

 

ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

«Λειτουργία Δημοτικοφ κάφουσ ¨Άγιοσ 

τζφανοσ» 

CPV: 63726600-0 Τπηρεςίεσ λειτουργίασ 

πλοίων 

Προχπολογιςμόσ :24800,00€ 

υμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

Χρηματοδότηςη: Κδιοι Πόροι 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 
ΔΗΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΚΕΡΚΤΡΑ & 
ΔΙΑΠΟΝΣΙΩΝ ΝΗΩΝ 
Δ/νςη Οικονομικών Τπηρεςιών 
Σμήμα Δημοτικήσ Περιουςίασ 
Πληρ: . Ζζρβασ 
Σηλ:2661362711 
Ηλ. Σαχυδρομείο:dimperiousia@corfu.gov.gr 
Δ/νςη: Λ. Αλεξάνδρασ 6α «Μαράςλειο» 
            49100 Κζρκυρα  
 

 

Οικονομική Πποζθοπά  

 

Πεπιγπαθή  CPV Καθαπή 

Αξία 

ΦΠΑ 24% ύνολο 

Μεταφορά  για λογαριαςμό του Δήμου 

επιβατών από και προσ τη νηςίδα Βίδο με το 

Δημοτικό ςκάφοσ «Άγιοσ τζφανοσ» με  

δρομολόγια ωσ εξήσ: καθημερινά και τα 

αββατοκφριακα από 7π.μ ζωσ 1π.μ. ςτη 

διαδρομή Παλαιό Λιμάνι –Βίδο. υνολικά θα 

εκτελοφνται 18 δρομολόγια (αναχώρηςη & 

επιςτροφή)  ημερηςίωσ, όπωσ αυτά οριςθοφν 

από την Τπηρεςία 

63726600-0 

Τπηρεςίεσ 

λειτουργίασ 

πλοίων 

 

   

 

 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 

ΦΠΑ: 

ΤΝΟΛΟ: 

 

Ο Συντάξασ 

 

Ζέρβασ Σπ. 

Ο Προϊςτάμενοσ 

 

Ζέρβασ Σπ. 

Ο Διευθυντήσ 

 

Κατερέλου Σ. 

 

ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

«Λειτουργία Δημοτικοφ κάφουσ ¨Άγιοσ 

τζφανοσ» 

CPV: 63726600-0 Τπηρεςίεσ λειτουργίασ 

πλοίων 

Προχπολογιςμόσ :24800,00€ 

υμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 

Χρηματοδότηςη: Κδιοι Πόροι 

 

 



  



 


