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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: 
«Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και υλοποίησης εκδήλωσης Βαρκαρόλας έτους 2022  ». 

 

 

 

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, σε συνέχεια του με αρ.πρωτ. 29492/01-08-

2022 εγγράφου ενδιαφέρεται  να αναθέσει την υπηρεσία  με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης 
και υλοποίησης εκδήλωσης Βαρκαρόλας έτους 2022 »  , με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 
προϋπολογισμού    21.997,60  .€, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 
 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. ΑΑΥ 1103 με 

αρ.πρωτ. 28315/25-07-2022 (ΑΔΑΜ22REQ010998471 και ΑΔΑ: ΨΦΦΠ46ΜΓ2Α-Τ07) απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της 

ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 

προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο 

Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης . 

 

Αφού  λάβετε  υπόψη τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της επισυναπτόμενης μελέτης , 
παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία στο γραφείο 
Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων 
(Δ/νση Λ. Αλεξάνδρας 6Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα.), μέχρι 08/08/2022 και ώρα 12:00 μ.μ., 
με τα εξής δικαιολογητικά: 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                 
ΤΗΛ: 26613 62794,799,781                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΡΚΥΡΑ     03/08/2022 

Αρ. Πρωτ.:  30097   

 

 

 

 

 

 





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 ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 με βεβαίωση  του γνησίου της υπογραφής 
του ενδιαφερομένου, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από τα ΚΕΠ, βάσει του δελτίου 
ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν. 2690/1999, 
εκτός και αν η υπεύθυνη δήλωση έχει εκδοθεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α’ 167). 
 

3. Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό  του Δημοσίου 

 

4. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό  του Δημοσίου 
 

5. 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 και τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, και  
διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την υλοποίησή της 

6. Οικονομική προσφορά 

 

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλείστε  να  επικοινωνήσετε  
με το τμήμα  Προμηθειών τηλ. 26613 62794 ,799,781 e-mail: promithion@corfu.gov.gr.                                                               

 

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν 
προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021) 

 

Συνημμένα: 
1. Μελέτη 

2. Οικονομική Προσφορά  
 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:promithion@corfu.gov.gr
mailto:promithion@corfu.gov.gr
mailto:promithion@corfu.gov.gr
mailto:promithion@corfu.gov.gr
mailto:promithion@corfu.gov.gr
mailto:promithion@corfu.gov.gr
mailto:promithion@corfu.gov.gr
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-120-έναρξη-διαδικασίας-σύναψης-σύμ/
https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-53-έναρξη-διαδικασίας-σύναψης-σύμ/




 

 

 

                                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Κέρκυρα, 14-7- 2022 

ΝΟΜΟΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                                                                                                      

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
&  ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                                                         
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,                                
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ                                                         
Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη                               
                                49100 Κέρκυρα                                    
Τηλέφωνο : 26610 32779 
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ΜΕΛΕΤΗ  26/2022     

               

Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και υλοποίησης εκδήλωσης Βαρκαρόλας 

έτους 2022 
 

Κ.Α Ε: 15.6471.001, 

 «Υπηρεσίες οργάνωσης και υλοποίησης εκδηλώσεων βαρκαρόλας» 

 

Ποσό: 21.997,60 
 

CPV: 79952100-3: Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων 
  

Η μουσική Βαρκαρόλα είναι ένα παλαιό έθιμο της Κέρκυρας, το οποίο τα τελευταία χρόνια, 
λόγω και της πανδημίας του κορωνωϊού , δεν πραγματοποιείται. Με την 7-37/ 21-03-2022 (ΑΔΑ: 
Ψ4ΟΗ46ΜΓ2Α-ΟΩΛ) απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων, αποφάσισε και τη 
διεξαγωγή της εκδήλωσης της Βαρκαρόλας κατά το έτος 2022. Η εκδήλωση αυτή εθιμικά 
πραγματοποιείται το μήνα Αύγουστο.  

Πρόκειται για μια μεγάλη εκδήλωση, σε αριθμό συμμετεχόντων (περ. 300 άτομα) και θεατές – 

ακροατές (περ. 2.000 άτομα),  προσεγγίζοντας τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες του 
νησιού. Η δαπάνη α) συντελεί άμεσα στην εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου, με τη συμμετοχή 
του σε εκδηλώσεις διατήρησης της παράδοσης και προώθησής της στη νέα γενιά, β) είναι 
επιβεβλημένες και απολύτως αναγκαίες για την επιτυχία της εκδήλωσης και γ) δεν υπερβαίνει, 
κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, το προσήκον 
μέτρο. 

Το Θέμα της Εκδήλωσης, κατόπιν υπόδειξης της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, θα αφορά τη Λυρική 
Παράδοση της Κέρκυρας σε συνδυασμό με το υγρό στοιχείο, τη Θάλασσα και ονοματίζεται ως 
«Κερκυραϊκή Βαρκαρόλα 2022»    

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Τεχνική περιγραφή    
2. Προϋπολογισμός 

3. Συγγραφή υποχρεώσεων    
4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
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 ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   
 

 

 

Περιγραφή:  Ποσότητα 

Οργάνωση και υλοποίηση μίας εκδήλωσης βαρκαρόλας στις 10 Αυγούστου 
2022, ή σε άλλη ημερομηνία σε περίπτωση απροόπτου με τεχνική δοκιμή την 
προηγούμενη μέρα. 

----- 

Στις 10-8-2022, ή σε άλλη ημερομηνία για λόγους ανωτέρας βίας,  περί ώρας 
21:00, από το Ναυτικό Όμιλο Κέρκυρας (ΝΑΟΚ) θα ξεκινήσουν 50 περίπου 

βάρκες, με αναμμένα φαναράκια και φώτα και θα καταλήξουν στον όρμο της 
Γαρίτσας (σκάλα Δημάρχου). Οι βάρκες θα είναι εφοδιασμένες με 
πολύχρωμα καπνογόνα, τα οποία θα είναι αναμμένα κατά τη διάρκεια του 
πλου. 

Στην περιοχή άφιξης, θα πραγματοποιηθεί δρώμενο και συναυλία, διάρκειας 
περίπου δύο ωρών, με τη συμμετοχή μουσικών, χορωδών, λυρικών 
τραγουδιστών και ηθοποιών , από την Κέρκυρα και από την Αθήνα (Ε.Λ.Σ.) 

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί σε κύρια εξέδρα και βοηθητικές εξέδρες 
(για τους σταθμούς αναμετάδοσης), επί συνόλου 120 τ.μ., κατάλληλα 
φωτισμένες και εξοπλισμένες ηχητικά, για 60 καλλιτέχνες. Έμπροσθεν της 
κύριας εξέδρας θα υπάρχει δυνατότητα 800 καθήμενων θεατών – ακροατών, 
ενώ οι υπόλοιποι κατά μήκος της παραλιακής οδού (από την κολώνα του 
Ντάγκλας έως το ξενοδοχείο Corfu Palace), θα παρακολουθούν την 
εκδήλωση από μεγάλες γιγαντοοθόνες και ηχεία. Η εκδήλωση αυτή θα 
βιντεοσκοπηθεί και με λήψη από drone και θα μεταδίδεται με live streaming 
στο YouTube channel. Στο τέλος της εκδήλωσης θα γίνει ρίψη 
πυροτεχνημάτων, διάρκειας 3 λεπτών χωρίς διακοπή. 

 

Η διαφήμιση, ο συντονισμός της όλης εκδήλωσης, η εξεύρεση των 
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συμμετεχόντων, η εγκατάσταση και ο χειρισμός του απαραίτητου 
εξοπλισμού (εξέδρα, καρέκλες, ήχος, φως, κάμερες, καλώδια, drone, 

γεννήτρια ρευματος κ.α.) θα γίνει τον ανάδοχο και από συνεργεία του, ο 
οποίος και θα επιβαρυνθεί κάθε είδους δαπάνες προς εκπλήρωση των 
ανωτέρω. 
 

 

Παραδοτέο: Αφίσα, μπάνερ, flyer, βιντεοσκόπηση (USB), 30 ψηφιακές 
φωτογραφίες (USB)  

 

 

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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 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Περιγραφή:  ποσότ
ητα  

Τιμή 

μον. 
Τελική 

τιμή 

Οργάνωση και υλοποίηση μίας εκδήλωσης βαρκαρόλας στις 
10 Αυγούστου 2022, ή σε άλλη ημερομηνία σε περίπτωση 
απροόπτου με τεχνική δοκιμή την προηγούμενη μέρα. 

 

 

Παραδοτέο: Αφίσα, μπάνερ, flyer, βιντεοσκόπηση (USB), 30 

ψηφιακές φωτογραφίες(USB)  

 

1 
 

17.740,00 

 

17.740,00 

ΣΥΝΟΛΟ 17.740,00 

ΦΠΑ 24% 4.257,60 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 21.997,60 

Η συνολική δαπάνη για την κάλυψη του κόστους, της παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών θα ανέλθει 
στο ποσό των 21.997,60€ (συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24%) και  θα  βαρύνει   τον Κ.ΑΕ: 
15.6471.001, «Υπηρεσίες οργάνωσης και υλοποίησης εκδηλώσεων βαρκαρόλας» του προϋπολογισμού 
του Δήμου οικονομικού έτους 2022 

 

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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Άρθρο 1: Αντικείμενο Σύμβασης 

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και υλοποίησης εκδήλωσης 
Βαρκαρόλας έτους 2022. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στον όρμο της Γαρίτσας (Σκάλα Δημάρχου) 
στις 10-8-2022, ή σε άλλη ημερομηνία για λόγους ανωτέρας βίας. 

 

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 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. Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 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   Διαύγεια» 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 Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 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) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π. δ. 
318/1992 (Α’ 161) και  λοιπές ρυθμίσεις» 

12. N.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α/07-04-2014) υποπαράγραφος ΣΤ.20 «Εφαρμογή ΕΣΗΔΗΣ» 

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

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

15. Ν. 4782/2021 
 

Άρθρο 3: Προϋπολογισμός 

Η παροχή των αναφερόμενων ειδών έχει προϋπολογισμό 21.997,60€ (συμπεριλαμβανομένων 
Φ.Π.Α. 24%), έχει αριθμό αναφοράς CPV: 79952100-3 «Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών 
εκδηλώσεων», και θα βαρύνει τον Κ.ΑΕ: 15.6471.001, «Υπηρεσίες οργάνωσης και υλοποίησης 
εκδηλώσεων βαρκαρόλας» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022. 

 

Άρθρο 4: Διαδικασία 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: Δικαίωμα συμμετοχής 
1. Δικαίωμα 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 ΣΔΣ, 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: Δικαιολογητικά λόγων αποκλεισμού 

1. Υπεύθυνη δήλωσης 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 Δημοσίου 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό  του Δημοσίου 

 

 

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:  
Δεν απαιτείται 

Γ.   Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητα:  
Να διαθέτει τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό που  περιγράφεται  στην Τεχνική Περιγραφή της 
Μελέτης . 

 

Άρθρο 10: Δικαιολογητικά 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 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 και 
τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, και  

-  διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την υλοποίησή της . 

3. Οικονομική Προσφορά σύμφωνα  με  το υπόδειγμα .  

 

Άρθρο 11: Διάρκεια 

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

 

Άρθρο 12: 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 
Δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 





 

 

2. Οι ανάδοχοι Δημοσίων 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, Δόμησης, 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 διαφήμισης και συντονισμού της όλης εκδήλωσης, όπως 
περιγράφεται στη Τεχνική Περιγραφή.  

Η εξεύρεση των συμμετεχόντων, η εγκατάσταση και ο χειρισμός του απαραίτητου εξοπλισμού 
(εξέδρα, καρέκλες, ήχος, φως, κάμερες, καλώδια, drone, γεννήτρια ρεύματος κ.α.) θα γίνει από τον 
ανάδοχο και από συνεργεία του, ο οποίος και θα επιβαρυνθεί κάθε είδους δαπάνες προς εκπλήρωση 
των ανωτέρω. 

Ως παραδοτέο ορίζονται: Αφίσα, μπάνερ, flyer, βιντεοσκόπηση (USB), 30 ψηφιακές 
φωτογραφίες(USB) 
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 Δήμος 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 Η 
υλοποίηση 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 Διεύθυνσης 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 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. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16. 
 

Άρθρο 16: Τελικές διατάξεις 

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. 
 

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/ΚΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 

Της επιχείρησης ……………………………………………..........., έδρα ………………................,  
 

ΑΦΜ:.............................................Δ/νση…………………....................................................  
 

τηλέφωνο …………………........fax…………………... 
 

Περιγραφή:  ποσότ
ητα  

Τιμή 

μον. 
Τελική 

τιμή 

Οργάνωση και υλοποίηση μίας εκδήλωσης βαρκαρόλας στις 
10 Αυγούστου 2022, ή σε άλλη ημερομηνία σε περίπτωση 
απροόπτου με τεχνική δοκιμή την προηγούμενη μέρα. 

 

Παραδοτέο: Αφίσα, μπάνερ, flyer, βιντεοσκόπηση (USB), 30 

ψηφιακές φωτογραφίες(USB)  

 
 

1 

  

ΣΥΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  

 

 

 

Κέρκυρα ....../....../2022 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

(Υπογραφή - Σφραγίδα) 




