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ΕΚΘΕΣΗ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 
Έκθεση τεχνικής περιγραφής παροχής υπηρεσιών για μεταφορά προσώπων  

με πλωτά μέσα (Ναυτιλιακές μεταφορικές επιχειρήσεις ), προκειμένου να εκτελεί 

καθημερινά δρομολόγια από τις 7.30 έως και τις 21.00 προς τη νησίδα «ΒΙΔΟ», για 

το χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών . 

     Ο Ανάδοχος θα παρέχει για λογαριασμό του Δήμου, ασφαλή μεταφορά 

επιβατών, θεωρείτε δε αναγκαία η προσφυγή σε εξωτερικό Ανάδοχο, διότι ο Δήμος 

δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία  για τη λειτουργία του Δημοτικού σκάφους. 

    Σε περίπτωση λειτουργίας του δημοτικού σκάφους ο δήμος δύναται να διακόψει 

τη σύμβαση κι ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει από το δήμο τυχόν 

οικονομικές αξιώσεις.    

    Όλες οι αναφερόμενες παροχές εκ μέρους του Δήμου, είναι ενδεικτικές και δεν 
είναι δεσμευτικές, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να γίνει υπέρβαση των 
συνολικών πιστώσεων ανά είδος δαπάνης. 
  Η ανωτέρω παροχή υπηρεσιών, θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
με κριτήριο, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση 
τιμής. 
 
    Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 8.000,00 Ε, 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), καθώς στον προϋπολογισμό του Δήμου το ποσό 



ανέρχεται και  είναι εγγεγραμμένο  στον Κ.Α.  15.6413.001 “Μεταφορές προσώπων 
(με πλωτά μέσα). 
Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους .  
 
 
 
 
     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

 Τεχνική περιγραφή 

 Ενδεικτικό τιμολόγιο 

 Συγγραφή υποχρεώσεων  

 Τιμολόγιο Οικονομικής προσφοράς 
 
 
 
 
 

     Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ         Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

          ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

         Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

        ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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        ΠΕ-Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                                    

   ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ 
CPV: 60640000 «Ναυτιλιακές μεταφορικές επιχειρήσεις» 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
(ΜΗΝΑΣ)  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

  8 ημερήσιες θαλάσσιες μεταφορές 
 σε καθημερινή βάση  
από τις 07.30 έως 21.00,  
 από την Κέρκυρα –Παλαιό Λιμάνι 
προς την νησίδα «ΒΙΔΟ» και 
επιστροφή , για την μεταφορά του 
προσώπων του Δήμου Κ. Κέρκυρας & 
Διαποντίων Νήσων. 
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3.225,81 
 
 
 
 
 

 
 

6.451,62 

                                                                                      
                                                                                  Σύνολο προ ΦΠΑ:      6.451,62 Ε 

                                                                                         Φ.Π.Α. 24%    :       1.548,38  Ε 
                                                                                    Γενικό Σύνολο   :      8.000,00     Ε  

 
 
 
                                                   
 
 
 



 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

Γεωργίου Θεοτόκη & Μαντζάρου   

 :26610-40676    
    email   : culture@corfu.gov.gr 
    Πληρ.: Σοφία Κορφιάτη 

 
     
 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο 

 Ο Ανάδοχος θα παρέχει για λογαριασμό του Δήμου μας, την ασφαλή 

μεταφορά του προσωπικού και των επιβατών από και προς τη νησίδα «ΒΙΔΟ» με το 

σκάφος και οφείλει να εκτελεί τα δρομολόγια ως εξής: καθημερινά και τα 

Σαββατοκύριακα από 07:00 έως 21:00 στο δρομολόγιο Παλαιό Λιμάνι –Βίδο. 

Συνολικά θα εκτελούνται 8 θαλάσσιες μεταφορές (αναχώρηση & επιστροφή) 

 ημερησίως, όπως αυτά ορισθούν από την Υπηρεσία.  Η αναχώρηση από το Παλαιό 

Λιμάνι θα γίνεται τις ολόκληρες ώρες και από το Βίδο τις αντίστοιχες μισές. Για το 

λόγο αυτό, οφείλει να διαθέτει την απαραίτητη στελέχωση του σκάφους όπως αυτή 

ορίζεται από τα πρωτόκολλά του και από την κείμενη νομοθεσία.  

 
 Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις  
Τις διατάξεις: 

1) Του Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και 
της αποκεντρωμένης διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 
2) 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). 

3)  Του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018) «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι » 



4) Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» 

5) Τις διατάξεις  της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 . 
6)  Τις διατάξεις του Ν. 4600/2019 Διάσπαση Δήμων (ΦΕΚ 43Α/2019) 

7)  Τις διατάξεις του Ν. 4605/2019 (Φ.Ε.Κ. 52/τ.Α΄/01-04-2019) 
8) 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» 

 

Άρθρο 3ο: Προϋπολογισμός 

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας έχει προϋπολογιστεί σε 8.000,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου. 
Προς τούτο έχει προβλεφθεί η συγκεκριμένη δαπάνη στον κωδικό Κ.Α.  15.6413.001 
“Μεταφορές προσώπων (με πλωτά μέσα) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 
Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων 2021. 
 

Άρθρο 4ο: Κριτήριο κατακύρωσης -Διάρκεια 

H κατακύρωση θα γίνει στον υποψήφιο ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, μεταξύ των 

προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσης . 

Διάρκεια εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας ορίζονται δύο (2) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης 

 
Άρθρο  5o: Παρακολούθηση και παραλαβή των υπηρεσιών 
 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει την τήρηση της σύμβασης καθ΄ όλη τη 
χρονική διάρκειά της με οιονδήποτε τρόπο ήθελε να κρίνει τούτο σκόπιμο. 

Με την ολοκλήρωση της σύμβασης θα συνταχθεί βεβαίωση καλή εκτέλεσης από 
τον εντεταλμένο σύμβουλο για της νησίδες Βίδο και Λαζαρέτο ή από την αρμόδια 
προς τούτο Υπηρεσία του Δήμου. 

Η υπηρεσία θα παραληφθεί από την αρμόδια επιτροπή  παραλαβής του Δήμου. 

Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται  από την προσφορά του και 
εξοφλείται με την λήξη της σύμβασης. Η πληρωμή  θα γίνει αφού ο ανάδοχος 
προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς τα παραστατικά που θα 
αποδεικνύουν την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων στο 
σκάφος.   

Η αμοιβή του αναδόχου βαρύνεται με όλους τις νόμιμες επιβαρύνσεις. 
  

 
Άρθρο 6ο: Απαιτούμενα Δικαιολογητικά  
 
1. Πρωτόκολλο  μεταφοράς 25 ατόμων και άνω. 



2. 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.Υπέυθυνη δήλωση ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 
 
3.Υπεύθυνη δήλωση ότι θα διατίθεται το απαιτούμενο και σύμφωνα με το νόμο 
προσωπικό με τις αντίστοιχες άδειες και την προβλεπόμενη ασφαλιστική κάλυψη.  
 
4.   Φορολογική ενημερότητα 
 
5.   Ασφαλιστική ενημερότητα 

 
6.Οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών για μεταφορά προσώπων  με 
πλωτά μέσα. 
  Η οικονομική προσφορά θα αναγραφεί σε ειδικό έντυπο που ακολουθεί την 
παρούσα. 
 
Άρθρο 7ο: Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Η λειτουργία του σκάφους  θα γίνεται με το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία 
προσωπικό και γενικά θα πρέπει να τηρούνται όλα τα τυπικά και ουσιαστικά μέτρα 
για την ασφάλεια του σκάφους, του προσωπικού και των επιβατών. Τα μέλη του 
πληρώματος  κατά τις ώρες εργασίας υποχρεούνται να είναι ενδεδυμένα ευπρεπώς 
και να φέρονται κόσμια στους επιβάτες. Απαγορεύεται η πώληση αναψυκτικών, 
σάντουιτς κ.λ.π. εντός του σκάφους. 
         Ο ανάδοχος, υποχρεούται να μεταφέρει χωρίς πρόσθετη αμοιβή 
συσκευασμένα απορρίμματα από ΒΙΔΟ προς Κέρκυρα και αναλώσιμα υλικά από 
Κέρκυρα προς  «ΒΙΔΟ». 

Επίσης πέρα από την συμβατική αμοιβή ο ανάδοχος δικαιούται να εισπράττει 
εισιτήριο  από  κάθε επιβάτη του οποίου το ύψος δεν θα ξεπερνάει τα δύο (2) ευρώ 
(μετάβαση και επιστροφή). Δεν θα εισπράττεται αντίτιμο εισιτηρίου  για τους 
υπαλλήλους του Δήμου που μεταβαίνουν στο ΒΙΔΟ για υπηρεσιακούς λόγους, τους 
κατασκηνωτές του Δήμου και των προσκοπικών συστημάτων & οδηγών  εφ` όσον 
προσέρχονται συντεταγμένα κατά την 1η ημέρα της κατασκηνωτικής περιόδου, τα 
μέλη του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Κέρκυρας, τους πολύτεκνους και τα ΑΜΕΑ τους εφ` όσον 
επιδεικνύουν την ταυτότητά τους και τα παιδιά ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών 
καθώς και από μέλη συλλόγων και φορέων, που βοηθούν στη λειτουργία της 
Νησίδος και προσκομίζουν σχετικής προς τούτο βεβαίωση των Υπηρεσιών του 
Δήμου 

Για καθαρά στατιστικούς λόγους θα πρέπει να τηρούνται στοιχεία ημερήσιας 

διακίνησης επιβατών από Κέρκυρα προς ΒΙΔΟ τα οποία θα προσκομιστούν στην 

αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων. 

 

Άρθρο 8ο : Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – 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 εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 
υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και αν 
υπερέβη υπαίτια την συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων 
υπόψη των παρατάσεων. 

Αν λόγω αθετήσεως εκ μέρους του αναδόχου των εκ της συμβάσεως 
υποχρεώσεων αυτού υποχρεωθεί ο Δήμος να εξασφαλίσει με άλλο τρόπο τη 
μεταφορά των επιβατών, ο Ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με την επιπλέον δαπάνη που 
θα υποστεί ο Δήμος 

Ο ανάδοχος είναι προσωπικά υπεύθυνος για τυχόν δόλο, αμέλεια, 
παραλείψεις ή γενικά πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού του και 
οφείλει να αποζημιώσει το Δήμο για τυχόν βλάβες που θα προκύψουν εξαιτίας 
τρίτων. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 
 
Άρθρο 9o : Εφαρμοστέο δίκαιο 

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         Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

          ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

         Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

        ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

  

     ΣΟΦΙΑ ΚΟΡΦΙΑΤΗ 

ΔΕ ΔΙΟΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 

        ΦΩΤΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ 

        ΔΕ-Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

                 ΜΑΡΙΑ ΣΑΓΙΑΔΙΝΟΥ  

        ΠΕ-Α ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 

                                                    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
                                                     ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
Θαλάσσιες  μεταφορές : ΚΕΡΚΥΡΑ- ΒΙΔΟ- ΚΕΡΚΥΡΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
(ΜΗΝΑΣ) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

  θαλάσσιες μεταφορές 
ημερησίως σε καθημερινή βάση  
(7 ημέρες την εβδομάδα) 
από τις 07.30 έως 20.00,  
 από την Κέρκυρα –Παλαιό Λιμάνι 
προς την νησίδα «ΒΙΔΟ» και 
επιστροφή , για την μεταφορά του 
προσωπικού του Δήμου Κ. Κέρκυρας 
& Διαποντίων Νήσων, καθώς και των 
επιβατών. 
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                                                                                          Μερ. Σύνολο:               
                                                                                           Φ.Π.Α. 24%  :      
                                                                                                  Σύνολο   :           
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