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ΜΕΛΕΤΗ  24/2022     

               

Παροχή υπηρεσιών προβολής κινηµατογραφικών ταινιών (θερινό σινεµά)  

στο ∆ήµο Κεντρικής Κέρκυρας και ∆ιαποντίων Νήσων,  έτους 2022 
 

Κ.Α Ε: 15.6474.001, 

 «Υπηρεσίες οργάνωσης εκδηλώσεων για προβολή κινηµατογραφικών ταινιών (θερινό σινεµά)» 

 

Ποσό: 9.920,00    

  

CPV 92130000-1 «Υπηρεσίες προβολής κινηµατογραφικών ταινιών» 

 

Η παρούσα µελέτη αφορά, την παροχή υπηρεσιών δωρεάν προβολών κινηµατογραφικών 
ταινιών για τους κατοίκους του ∆ήµου Κεντρικής Κέρκυρας και ∆ιαποντίων Νήσων που 
εγκρίθηκαν µε την 7-37 / 21-03-2022 (Α∆Α: Ψ4ΟΗ46ΜΓ2Α-ΟΩΛ) απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, που θα λάβει χώρα σε κεντρικά σηµεία της πόλεως της Κέρκυρας και των 
∆ηµοτικών Ενοτήτων, για 20 προβολές συνολικά, σε υπαίθριους χώρους. 

Στόχος της εκδήλωσης είναι η στήριξη και η προβολή της καλλιτεχνικής δηµιουργίας και η 
προσφορά θεάµατος και ψυχαγωγίας στους πολίτες. Οι προβολές προγραµµατίζονται να 
πραγµατοποιηθούν από την υπογραφή της σύµβασης έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2022 . 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Τεχνική περιγραφή    
2. Προυπολογισµός 
3. Συγγραφή υποχρεώσεων    
4. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς 
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 ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   
 

Περιγραφή:  ποσότητα  

Προβολές κινηµατογραφικών ταινιών σε 20 διαφορετικά σηµεία του ∆ήµου, µε 
απαιτούµενο τεχνικό εξοπλισµό ανά προβολή: 

 

1. ∆ύο (2) φορητές φουσκωτές γιγαντοοθόνες, µε πανί προβολής, 
διαστάσεων τουλάχιστον 5 Χ 2,5 m, για ταυτόχρονη προβολή ταινιών. 

2. ∆υο (2) Projectors τουλάχιστον 5.500 lumes 
3. 4 σετ από διπλά ηχεία και ξεχωριστά subs, τουλάχιστον 500 Watt έκαστο 
4. Soundmixer και όλες οι απαιτούµενες καλωδιώσεις, συνδεσµολογίες κτλ 
5. Απαραίτητο τεχνικό προσωπικό  που θα στήσει και θα επιβλέψει την κάθε 

προβολή 
6. 400 καρέκλες για τους θεατές ανά προβολή. 
7. Άδεια προβολής των ταινιών (πνευµατικά δικαιώµατα προς τρίτους) 

 
 
 
 
 
 

20 

 

Το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει παιδικές ταινίες µε ουσιαστικά και σηµαντικά µηνύµατα, 
κοινωνικές ξενόγλωσσες ταινίες, κωµωδίες, περιπέτειες και ταινίες σύγχρονου ελληνικού 
κινηµατογράφου. 

Η επιλογή των ταινιών θα γίνει από την Αντιδήµαρχο Πολιτισµού σε συνεργασία µε τη ∆/νση 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού και το Τµήµα Πολιτισµού, 
Αθλητισµού & Νέας Γενιάς, ως εξής: 

1. Επιλογή 2 παιδικών µεταγλωττισµένων ταινιών από 4 προτεινόµενες από τον ανάδοχο. 
2. Επιλογή 3 κοινωνικών ταινιών Ευρωπαϊκού κινηµατογράφου, από 5 προτεινόµενες από τον 

ανάδοχο. 
3. Επιλογή 3 κωµωδιών ελληνικού ή ξένου κινηµατογράφου από 5 προτεινόµενες από τον ανάδοχο 
4. Επιλογή 3 ταινιών περιπέτειας από 5 προτεινόµενες από τον ανάδοχο 
 

Όλες οι προτεινόµενες ταινίες θα αναφέρονται στην "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" του αναδόχου. 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 

  
 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΙΝΗΣ 
ΤΕ/Β/ΜΟΥΣΙΚΩΝ 

ΦΩΤΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ 
∆Ε/Α/∆ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΓΙΑ∆ΙΝΟΥ 
ΠΕ/Α/∆ΙΟΙΚ/ΚΟΥ - ΟΙΚ/ΚΟΥ  
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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Περιγραφή:  ποσό
τητα  

Τιµή 
µον. 

Τελική 
τιµή 

Προβολές κινηµατογραφικών ταινιών σε 20 διαφορετικά σηµεία του 
∆ήµου, µε απαιτούµενο τεχνικό εξοπλισµό ανά προβολή: 

 
1. ∆ύο (2) φορητές φουσκωτές γιγαντοοθόνες, µε πανί 

προβολής, διαστάσεων τουλάχιστον 5 Χ 2,5 m, για 
ταυτόχρονη προβολή ταινιών. 

2. ∆υο (2) Projectors τουλάχιστον 5.500 lumes 
3. 4 σετ από διπλά ηχεία και ξεχωριστά subs, τουλάχιστον 500 

Watt έκαστο 
4. Soundmixer και όλες οι απαιτούµενες καλωδιώσεις, 

συνδεσµολογίες κτλ 
5. Απαραίτητο τεχνικό προσωπικό  που θα στήσει και θα 

επιβλέψει την κάθε προβολή 
6. 400 καρέκλες για τους θεατές ανά προβολή. 
7. Άδεια προβολής των ταινιών (πνευµατικά δικαιώµατα προς 

τρίτους) 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 

400,00 

 
 
 
 
 
 
 

8.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 8.000,00 

ΦΠΑ 24% 1.920,00 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 9.920,00 

Η συνολική δαπάνη για την κάλυψη του κόστους, της παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών θα ανέλθει 
στο ποσό των 9.920,00 € (συµπεριλαµβανοµένων Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον Κ.Α 15.6474.001,   µε 
τίτλο «Υπηρεσίες οργάνωσης εκδηλώσεων για προβολή κινηµατογραφικών ταινιών (θερινό σινεµά)», 
του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2022 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 

  
 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΙΝΗΣ 
ΤΕ/Β/ΜΟΥΣΙΚΩΝ 

ΦΩΤΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ 
∆Ε/Α/∆ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΓΙΑ∆ΙΝΟΥ 
ΠΕ/Α/∆ΙΟΙΚ/ΚΟΥ - ΟΙΚ/ΚΟΥ  
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Άρθρο 1: Αντικείµενο Σύµβασης 

Το αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή υπηρεσιών δωρεάν προβολών κινηµατογραφικών 
ταινιών για τους κατοίκους του ∆ήµου Κεντρικής Κέρκυρας και ∆ιαποντίων Νήσων,  σε κεντρικά 
σηµεία της πόλεως της Κέρκυρας και των ∆ηµοτικών Ενοτήτων, για 20 προβολές συνολικά, σε 
υπαίθριους χώρους. Οι προβολές θα πραγµατοποιηθούν από την υπογραφή της σύµβασης έως τις 30 
Σεπτεµβρίου 2022 

 
Άρθρο 2 : Ισχύουσες διατάξεις 

1. 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 8
ης

 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. Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
3. Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης 

διοίκησης –  Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
4. 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   ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
5. Η 1450/550/10-2-1982 Υπουργική Απόφαση 
6. 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. Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων»  
8. Ν.4152/13, ΦΕΚ-107 Α/9-5-13  Άρθρο 1 παρ. Ζ – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 16-3-2013 «Προσαρµογή της 

Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση 

των καθυστερήσεων  πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» 
9. 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. Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών»,   άρθρα  63 & 66 
11.  Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 /A’/26-3-2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα- Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π. δ. 

318/1992 (Α’ 161) και  λοιπές ρυθµίσεις» 
12. N.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α/07-04-2014) υποπαράγραφος ΣΤ.20 «Εφαρµογή ΕΣΗ∆ΗΣ» 



 

 

13.  Ν.4412/16  (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α)  ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών   (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

14.  Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018) «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι » 
15. Ν. 4782/2021 
 

Άρθρο 3: Προϋπολογισµός 

Η παροχή των αναφερόµενων ειδών έχει προϋπολογισµό 9.920,00 € (συµπεριλαµβανοµένων Φ.Π.Α. 
24%), έχει αριθµό αναφοράς CPV 92130000-1 (Υπηρεσίες προβολής κινηµατογραφικών 

ταινιών) και θα βαρύνει τον Κ.Α 15.6474.001, «Υπηρεσίες οργάνωσης εκδηλώσεων για προβολή 

κινηµατογραφικών ταινιών (θερινό σινεµά)», του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 
2022. 

 

Άρθρο 4: ∆ιαδικασία ανάθεσης 

Η ανάθεση θα διεξαχθεί µε τη διαδικασία  της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 
4412/2016 
 

Άρθρο 5: Κριτήριο ανάθεσης 

Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει 

τιµής.  

Άρθρο 6: ∆ικαίωµα συµµετοχής 

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που 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 Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 

δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις 
του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I 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. 

 
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

4. Οι προσφορές µπορούν να αφορούν είτε το σύνολο των αναφερόµενων υπηρεσιών 

            
Άρθρο 7: Λόγοι Αποκλεισµού  

Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα του άρθρου 73 παρ.1 & 2 Ν.4412/2016 

 

Άρθρο 8: ∆ικαιολογητικά λόγων αποκλεισµού 

1. Υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους του οικονοµικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε 
περίπτωση νοµικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ µέρους του νοµίµου εκπροσώπου, όπως 
αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α, ως απόδειξη για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της 

παρ. 1 του άρθρου 73 και άρθρου  74 

2. Φορολογική ενηµερότητα για συµµετοχή σε διαγωνισµό  του ∆ηµοσίου 

3. Ασφαλιστική ενηµερότητα για συµµετοχή σε διαγωνισµό  του ∆ηµοσίου 

 



 

 

Άρθρο 9:  Κριτήρια επιλογής 

Ως  κριτήρια επιλογής ορίζονται : 

A. Καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας: 

Να είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, που τηρείται στο 
κράτος- µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα.  

B. Οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκεια:  

∆εν απαιτείται 

Γ.   Τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητα:  

Να διαθέτει τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισµό που  περιγράφεται  στην Τεχνική Περιγραφή της 
Μελέτης . 

Άρθρο 10: ∆ικαιολογητικά αξιολόγησης κριτηρίων επιλογής 

Οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να προσκοµίσουν (Ν.4412/2016 αρ.80 & αρ.82) 

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, χρόνου έκδοσης έως 30 εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή του. 

2. Υπεύθυνη ∆ήλωση 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 ∆ήµου και 
τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, και  

-  διαθέτει τον απαιτούµενο εξοπλισµό για την υλοποίησή της . 

3. Οικονοµική Προσφορά σύµφωνα  µε  το υπόδειγµα .  

 
Άρθρο 11: ∆ιάρκεια 

Η διάρκεια της σύµβασης είναι από την υπογραφή της έως 31-12-2022 
 

Άρθρο 13: Υποχρεώσεις αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύµβασης: (N.4412/2016 άρθρο 18)  

1. Κατά την εκτέλεση των δηµόσιων συµβάσεων, οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις 
τους 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'. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των 
∆ηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 
ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 

2. Οι ανάδοχοι ∆ηµοσίων συµβάσεων εντάσσονται κατά προτεραιότητα στα προγράµµατα 
επιθεωρήσεων και ελέγχων του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύµφωνα µε το π.δ. 
113/2014 (Α' 180) και του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, ∆όµησης, Ενέργειας και 
Μεταλλείων, σύµφωνα µε το π.δ. 100/2014 (Α' 167), εφόσον πληρούν τα ειδικότερα κριτήρια 
που ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. 

3. Η υποχρέωση της παραγράφου 1:(α) επισηµαίνεται στα έγγραφα της σύµβασης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 53 και (β) αποτελεί ειδικό όρο της σύµβασης , σύµφωνα µε το άρθρο 130. 

4. Η αθέτηση της υποχρέωσης της παραγράφου 1 συνιστά σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα του 
οικονοµικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ' της παραγράφου 4 του άρθρου 73, κατά 
τα ειδικότερα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις.  

Επιπλέον: 



 

 

Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να προΐσταται και να καθοδηγεί  επαρκώς τους 
συντελεστές της εκδήλωσης, ήτοι τους τυχόν προσληφθέντες υπαλλήλους του προς το σκοπό της 
άρτιας διεκπεραίωσης της εκδήλωσης από αυτούς, οµοίως δε, να καλύψει όλες τις µισθολογικές, 
ασφαλιστικές ή άλλες τυχόν παροχές προς αυτούς, συνδεόµενες µε το αντικείµενο του παρόντος, 
ενώ ο ∆ήµος ουδόλως ευθύνεται για αυτές, µη δηµιουργούµενης ουδεµίας έννοµης σχέσης µεταξύ 
τους. 

Επίσης, αναλαµβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για 
οποιεσδήποτε φθορές ή ζηµίες ενδεχοµένως προκληθούν κατά την εκτέλεση των εκδηλώσεων. 
Τυχόν ζηµίες που θα προκληθούν στον εξοπλισµό κατά την διάρκεια του παρόντος συµφωνητικού 
βαρύνουν τον ανάδοχο 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους ισχύοντες νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις ή 
αστυνοµικές διατάξεις περί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων, για όλους τους 
απασχολούµενους στην αντιτιθέµενη υπηρεσία και είναι αποκλειστικά και µόνος υπεύθυνος ποινικά 
και αστικά για κάθε ατύχηµα που ήθελε συµβεί σε αυτούς κατά την διάρκεια εκτέλεσης των 
εκδηλώσεων. 

 
Άρθρο 13: Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης παροχής γενικών υπηρεσιών άρθ.219 

Ν.4412 

1.Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται µε βεβαίωση, που εκδίδεται από 
τον προϊστάµενο της υπηρεσίας για την οποία προορίζονται οι υπηρεσίες ή της υπηρεσίας, που 
έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό µε την απόφαση ανάθεσης και από τον προϊστάµενο του 
Τµήµατος Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς . 

2.Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούµενος έλεγχος, σύµφωνα µε όσα ορίζονται 
στη σύµβαση, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά από την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας: 

α) είτε παραλαµβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της 
σύµβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την 
παραλαβή µε παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, 
σύµφωνα µε τις παρ. 3 και 4. 

Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και σε τµηµατικές παραλαβές. 

3.Αν κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους 
της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις 
που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και 
συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

4.Για την εφαρµογή της παρ. 3 ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη 
απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόµενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα 
πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω 
απόφασης,  υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου 
αποφαινόµενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, µε την 
επιφύλαξη των οριζόµενων στο άρθρο 220, περί απόρριψης παραδοτέου και αντικατάστασης. 

5.Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία 
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονοµικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο 
παραλαβής της παρ. 2 ή πρωτόκολλο µε παρατηρήσεις της παρ. 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεστεί αυτοδίκαια. 



 

 

6.Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, 
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται 
µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχει ο 
προϊστάµενος της παρ. 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από τη σύµβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική  παραλαβή, δεν λαµβάνεται υπόψη. 

 

Άρθρο 14: Πληρωµή, φόροι, τέλη, κρατήσεις. 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται συνολικά, µετά την παραλαβή των υπηρεσιών , από την 
Υπηρεσία υλοποίησης των ανωτέρω υπηρεσιών θα γίνεται τµηµατικά , σε ηµεροµηνίες που θα 
γνωστοποιούνται στον ανάδοχο από το Τµήµα Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες του  στις προθεσµίες που θα του γνωστοποιούνται. 
 
Η υλοποίηση θα γίνεται σε συνεννόηση µε τον κατά περίπτωση αρµόδιο υπάλληλο του ανωτέρω 
Τµήµατος και θα ειδοποιείται  ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Πολιτισµού- Αθλητισµού & Νέας 
Γενιάς, της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας- Παιδείας –Πολιτισµού – Αθλητισµού, 
συντάσσοντας βεβαίωση καλής εκτέλεσης. 
Η πληρωµή του  συµβατικού τιµήµατος θα γίνει µε την προσκόµιση των νόµιµων 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.  
 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 15: Κήρυξη οικονοµικού φορέα έκπτωτου-Κυρώσεις 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που 
απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του ∆ηµοτικού 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. 
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 16: Τελικές διατάξεις 

Η  Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 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. 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 

  
 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΙΝΗΣ 
ΤΕ/Β/ΜΟΥΣΙΚΩΝ 

ΦΩΤΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ 
∆Ε/Α/∆ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΓΙΑ∆ΙΝΟΥ 
ΠΕ/Α/∆ΙΟΙΚ/ΚΟΥ - ΟΙΚ/ΚΟ 

 

 



 

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 

Της επιχείρησης ……………………………………………..........., έδρα ………………................,  
 
ΑΦΜ:.............................................∆/νση…………………....................................................  
 
τηλέφωνο …………………........fax…………………... 
 

 

Περιγραφή:  ποσό
τητα  

Τιµή 
µον. 

Τελική 
τιµή 

Προβολές κινηµατογραφικών ταινιών σε 20 διαφορετικά σηµεία του 
∆ήµου, µε απαιτούµενο τεχνικό εξοπλισµό ανά προβολή: 

 
1. ∆ύο (2) φορητές φουσκωτές γιγαντοοθόνες, µε πανί 

προβολής, διαστάσεων τουλάχιστον 5 Χ 2,5 m, για 
ταυτόχρονη προβολή ταινιών. 

2. ∆υο (2) Projectors τουλάχιστον 5.500 lumes 
3. 4 σετ από διπλά ηχεία και ξεχωριστά subs, τουλάχιστον 500 

Watt έκαστο 
4. Soundmixer και όλες οι απαιτούµενες καλωδιώσεις, 

συνδεσµολογίες κτλ 
5. Απαραίτητο τεχνικό προσωπικό  που θα στήσει και θα 

επιβλέψει την κάθε προβολή 
6. 400 καρέκλες για τους θεατές ανά προβολή. 
7. Άδεια προβολής των ταινιών (πνευµατικά δικαιώµατα προς 

τρίτους) 

 
 
 
 
 
 
 
 

20 

  

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  

 
 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
 

Παιδικές 1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

Κοινωνικές 1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 



 

 

 

5. 
 

Κωµωδίες 
 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

Περιπέτειες 1. 
 

2. 
 

3. 
 

4.  
 

 5. 
 

 
 
 

Κέρκυρα ....../....../2022 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 

(Υπογραφή - Σφραγίδα) 


