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Θέµα: «Παροχή υπηρεσίας  διαχείρισης διαφηµιστικών ενεργειών στο FACEBOOK για την 
προώθηση του τουριστικού προορισµού, των περιοχών  του ∆ήµου Κεντρικής Κέρκυρας και 
∆ιαποντίων Νήσων, ενδεικτικού προϋπολογισµού 19.842,00 ευρώ συν ΦΠΑ 24% 4.762,00 ευρώ   
,από ίδιους πόρους» 
 
 
                Ο ∆ήµος Κεντρικής Κέρκυρας και ∆ιαποντίων Νήσων, υιοθετώντας, την φιλοσοφία του 

άµεσου µάρκετινγκ για την  προβολή  του προορισµού, µέσα από τη δηµιουργία προσωπικής σχέσης 

µε τους υποψήφιους επισκέπτες, κρίνει ότι η  χρήση των social media και συγκεκριµένα ,του 

Facebook, είναι το πλέον πρόσφορο  µέσο για την άµεση ανάδειξη του τουριστικού προορισµού και 

για την  παρότρυνση και προσέλκυση τουριστών/επισκεπτών στη γεωγραφική περιοχή του. Το 

facebook παρέχει τη δυνατότητα , του  άµεσου µάρκετινγκ µε σηµαντική συνεισφορά  στον τοµέα 

του τουρισµού, διότι µέσα από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης ,οι οποίες  έχουν µεγάλη απήχηση 

στο κοινό (engagement), παροτρύνεται το εν δυνάµει τουριστικό κοινό, το οποίο προέρχεται από το 

εσωτερικό της χώρας και το εξωτερικό,  αποκτά επαφή µε τον  τουριστικό προορισµό και  επιλέγει 

τον τόπο των διακοπών του. Εποµένως, µέσω µιας   οργανωµένης και δυναµικής σελίδας (Facebook 
page) διαχείρισης διαφηµιστικών ενεργειών  µε περιεχόµενο ,την προβολή στοιχείων   του 

πολιτισµικού και φυσικού αποθέµατος της επικράτειας του ∆ήµου   και των  πολιτιστικών  

δρώµενων, αλλά και άλλων εκδηλώσεων (γαστρονοµίας, τοπικών  προϊόντων και άλλων).  

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Στόχος της ψηφιακής προώθησης µέσα από µία οργανωµένη και δυναµική σελίδα (Facebook page) 

είναι η µεγιστοποίηση των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που τίθενται και αποτελούν τους δείκτες 

αποτελεσµατικότητας (KPIs) της καµπάνιας. Το πλάνο ψηφιακής διαφήµισης θα  περιλαµβάνει 

διαφηµίσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη της κοινότητας φίλων (ενδεικτικά likes), που αποτελούν 



                    

 

 

 

και τους αποδέκτες των δηµοσιεύσεων, καθώς και στην προώθηση της απήχησης του αναρτώµενου 

περιεχοµένου (Promoted posts).  

Ο ανάδοχος καλείται να διαχειριστεί πλάνο ψηφιακής διαφήµισης (χορηγούµενες διαφηµιστικές 
καµπάνιες στο facebook), ορίζοντας το µέσο που θα χρησιµοποιηθεί (Facebook page), την αξία και 

τη µετρήσιµη επίτευξη στόχων (KPIs).  

Πιο συγκεκριµένα ο ανάδοχος, για την πλέον αποτελεσµατική, αξιόπιστη και δυναµική προβολή του 

προορισµού θα πρέπει να: 

 

1)∆ιαθέτει στην κυριότητα του, ενεργή σελίδα στο Facebook (facebook page) µε θεµατικό  

περιεχόµενο, διαφηµιστικό ,το οποίο  να αναδεικνύει συνολικά τον προορισµό, µε την  προβολή  των 

επίκαιρων πολιτιστικών, αθλητικών και λοιπών εκδηλώσεων που διενεργούνται στην επικράτεια του 

∆ήµου και του νησιού  ,των µνηµείων και του φυσικού περιβάλλοντος, µέσω φωτογραφιών , 

video,ζωντανών (live)  µεταδόσεων  και αναµεταδόσεων. Η σελίδα να έχει αυξηµένη 

αναγνωρισιµότητα µε επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό ,µε αριθµό µελών ,άνω των εκατό 

χιλιάδων.   

2)Να επικαιροποιεί το  περιεχόµενο της σελίδας ,καθόλο το έτος , να έχει επαγγελµατική ιδιότητα και  

να απασχολεί εξειδικευµένο προσωπικό, µε διετή , τουλάχιστον, εµπειρία σε ανάλογες τουριστικές 

ψηφιακές διαφηµιστικές καµπάνιες στο Facebook και το Instagram για την εξασφάλιση της 

αποτελεσµατικότητας της διαφήµισης. 

3) Αναλάβει τη διεκπεραίωση όλων  των τυπικών διαδικασιών και την καταβολή των χρηµατικών 

ποσών που απαιτούνται  για το κόστος  των συγκεκριµένων  διαφηµιστικών ενεργειών,σύµφωνα µε 

τις  χρεώσεις του Facebook.  

4)Να αναρτήσει σε εµφανές σηµείο, της αρχικής σελίδας και συγκεκριµένα στην κεντρική, 

φωτογραφία εξωφύλλου/προφίλ (Header image), το λογότυπο/έµβληµα του ∆ήµου της Κεντρικής 

Κέρκυρας & ∆ιαποντίων Νήσων, καθώς και  εµφανώς , την αναφορά/ένδειξη: «Με την υποστήριξη 

του ∆ήµου Κεντρικής Κέρκυρας & ∆ιαποντίων Νήσων» , “Supported by Municipality of Central 

Corfu & Diapontia Islands” στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα ,αντίστοιχα µε διάρκεια της 

ανάρτησης, καθόλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

5)Να συντηρεί τεχνικά την ιστοσελίδα για την απρόσκοπτη πρόσβαση των επισκεπτών της. 

 Ο οικονοµικός φορέας θα παρέχει µηνιαίως τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

1.  ∆ιαχείριση (χορηγούµενων/sponsored) στοχευµένων διαφηµιστικών ενεργειών (καµπάνιες) 

για την ενίσχυση της προβολής του προορισµού σε στοχευµένες αγορές, µέσω ποιοτικού, 

οργανωµένου, αναγνωρίσιµου και δυναµικού facebook page, που να συνδέεται άµεσα µε τον 

προορισµό. Τιµή µονάδας 1.600,00 (χωρίς ΦΠΑ) 

2. Μηνιαία καταγραφή των µετρήσιµων  στοιχείων για τη συµπεριφορά (engagement) των 

επισκεπτών της σελίδας, εν δυνάµει τουριστών,  µε κατάλληλους δείκτες KPIs (όπως: 

αντιδράσεις (like) , share, people reach, impressions κ.α.). Αυτά τα ποσοτικά και ποιοτικά 

αποτελέσµατα θα παρέχει  στο Τµήµα Τουρισµού και Απασχόλησης της ∆ιεύθυνσης Τοπικής 

Οικονοµίας του ∆ήµου, προκειµένου τα στοιχεία αυτά να επεξεργάζονται και αξιοποιούνται, 

σε συνεργασία του ∆ήµου µε τους αρµόδιους τουριστικούς φορείς, για την χάραξη ,εύστοχης  

στρατηγικής για  την  προσέλκυση τουριστών. Τιµή Μονάδας: 53,50 (χωρίς ΦΠΑ). 

 

 

             Μετά τα ανωτέρω  και έχοντας υπόψη την κατωτέρω κείµενη νοµοθεσία και λοιπά :  
1.Του Ν.2362/23.11.1995 (Α΄ 247) Περί δηµοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και 

άλλες διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2.Του Π.∆. 261/1997 (Α΄186), «Για τη διαφάνεια στη διαφηµιστική προβολή του ∆ηµοσίου και του 

ευρύτερου τοµέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης» όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

3.Του  N.3463/2006 (Α΄ 114), άρθρο 75 «Αρµοδιότητες ∆ήµων», τοµέας α) Ανάπτυξης, στον οποίο 

περιλαµβάνεται, ιδίως:…περ.8. « Η εκπόνηση, υλοποίηση και η συµµετοχή σε προγράµµατα για την 

τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού, καθώς 

και η δηµιουργία θέρετρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών», τοµέας στ) Παιδείας, 



                    

 

 

 

πολιτισµού και αθλητισµού, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως:…περ.10. «Η ανάπτυξη του πολιτιστικού 

τουρισµού» και το άρθρο 158 «∆απάνες». 

4.Του N.3852/7-6-10 (Α΄87)  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Του Ν.3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα 

∆ιαύγειας και άλλες διατάξεις»  

6.Του Ν. 4013/15-09-2011 (Α΄204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων», άρθρο 4 «Λειτουργική ανεξαρτησία», 

όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν.4072/2012 (59/Α’) και ισχύει. 

7.Του Ν. 4071/11-04-12 (Α’ 85) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

8.Του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 4864/2021 (Α’ 237’). 

9.Του Ν. 4250/26-3-2014 (Α’ 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα- Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π. δ. 318/1992 (Α’ 161) 

και  λοιπές ρυθµίσεις» και συγκεκριµένα το άρθρο 3 «απλούστευση διαδικασιών προµηθειών 

δηµοσίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 4850/2021 (Α΄ 208). 

10.Του N.4254/2014 (Α’ 85 ) υποπαράγραφος ΣΤ.20 «Εφαρµογή ΕΣΗ∆ΗΣ». 

11.Του Π.∆. 80/2016 (Α’  145) «Περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες»    

12.Του Ν.4412/16  (Α 147)  ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών   (προσαρµογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και συγκεκριµένα το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 (Α΄147) 

«εγγυήσεις εξουσιοδοτική διάταξη», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 21 «Εγγυήσεις Τροποποίηση 

του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 72 του 4412/2916», παρ.1γ «….οι αναθέτουσες αρχές 

µπορούν να µην απαιτούν εγγύηση συµµετοχής για τις ακόλουθες περιπτώσεις … απευθείας ανάθεση..» 

του Ν. 4782/2021 (Α΄36), το άρθρο 118 «απευθείας ανάθεση» του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 

µε το άρθρο 50 «προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται, όταν η εκτιµώµενη 

αξία της σύµβασης, είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των 30.000€» του ν. 4782/2021 και το άρθρο  208 

«παραλαβή υλικών» του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 105 «παραλαβή υλικών-

τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη 10 στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016» του Ν. 4782/2021. 

13. Του Ν. 4555/2018 (Α’ 133) «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση  της οικονοµικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 

14. Toυ N. 4605/2019 (Α’ 52)«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». 

15.Του Ν. 4625/2019 (Α’ 139) «Ρυθµίσεις του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και άλλες 

επείγουσες διατάξεις». 

16.Της µε αριθµ. 5-11/02-03-2022 (Α∆Α: ΨΟΖ046ΜΓ2Α-3Χ2) απόφασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου περί ψήφισης του δηµοτικού προϋπολογισµού   έτους 2022, η οποία εγκρίθηκε µε την 

αρ. πρωτ.9882/21-03-2022 (Α∆Α: ΨΞΩΜΟΡ1Φ-ΖΞΧ) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.  

17.Της µε αριθµ. 10-84/20-06-2022 (Α∆Α: ΨΦΦΚ46ΜΓ2Α-7ΩΩ) απόφασης  του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου περί αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2022. 

18) Της µε αριθµ. 9-50/04-05-2022 (Α∆Α: 9ΚΩΓ46ΜΓ2Α-1ΜΡ) απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας & ∆ιαποντίων Νήσων, περί έγκρισης σχεδίου τουριστικής 

προβολής, έτους 2022 και την µε αριθµ πρωτ 4992/23-05-2022 σύµφωνη γνώµη του ΕΟΤ. 

19)Λοιπές ισχύουσες διατάξεις και εγκυκλίους 

20 )Ότι µε βάσει τα παραδοτέα της µε αριθµ πρωτ. 43103(Α∆Α:20SYMV007949723 2020-12-29) 

αντίστοιχης σύµβασης, η οποία ολοκληρώθηκε στις 28/05/2022, προκύπτει ότι η διενέργεια 

τουριστικής προβολής των πολιτισµικών  και περιβαλλοντικών αγαθών της Κέρκυρας σε συνδυασµό 

µε την παρουσίαση, των επίκαιρων εκδηλώσεων ,κάθε είδους, που λαµβάνουν χώρα στις περιοχές του 



                    

 

 

 

∆ήµου και στο νησί, απέδωσε υψηλό αριθµό ποσοτικών αποτελεσµάτων ,δηλαδή, γνωστοποιήθηκε η 

ταυτότητα του ∆ήµου σε µεγάλο αριθµό πολιτών και τουριστικών αγορών. 

                  
 
 Συντάσσεται η παρούσα µελέτη για την ανάθεση, της παροχής υπηρεσίας, ως αυτή αναφέρεται 
στο θέµα: 
                 
 
 

Άρθρο 1ο «Περιγραφή Αντικειµένου»  

 

Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του ∆ήµου για την τουριστική προβολή και για την άµεση   

αποτελεσµατικότητα αυτής ,  ο ∆ήµος  αναζητά σελίδα ,στο Facebook, µεγάλης επισκεψιµότητας και 

αλληλεπίδρασης µε το κοινό ,από κατοίκους του εσωτερικού της χώρας και του  εξωτερικού µε  

ποιοτικό περιεχόµενο ,όπως:φωτογραφίες από τοποθεσίες και αξιοθέατα ,video και ζωντανές 

µεταδόσεις (live) ή αναµεταδόσεις της άµεσης  επικαιρότητας , καθόλη τη διάρκεια της σύµβασης,   

πολιτιστικών δρώµενων και άλλου είδους εκδηλώσεων που πραγµατοποιούνται στην περιφέρεια του 

∆ήµου και του νησιού. 

 

 
 
Άρθρο 2ο «Προϋπολογισµός και χρηµατοδότηση» 
 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Cpv 79340000 «Υπηρεσίες διαφήµισης και µάρκετινγκ». 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Μονάδα 

Μέτρησης 

Ποσότητα Τιµή 

Μονάδος 

Μερική ∆απάνη 

1 ∆ιαχείριση, εποπτεία 

διαφηµιστικών καµπανιών 

στο Facebook 

Μηνιαία 12 1.600,00€ 19.200,00€ 

2 Παρουσίαση 

αποτελεσµάτων   

Μηνιαία 12 53,50€ 642,00€ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  19.842,00€ 

ΦΠΑ (24%) 4.762,08€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  24.604,08€ 

  

 

 

Η ως άνω δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση   µε ΚΑΕ 00.6431.005 και τίτλο «Παροχή υπηρεσίας 

τουριστικής προβολής στα ηλεκτρονικά µέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και στα ΜΜΕ 

(τηλεόραση, ραδιόφωνο)» του δηµοτικού προϋπολογισµού έτους 2022 ,µέχρι του ποσού των 

24.604,08 ευρώ (19.842,00 ευρώ συν 4.762,08 ΦΠΑ 24%) ,από ίδιους πόρους.  

 

 
Άρθρο 3ο «∆ιαδικασία ανάθεσης»  
 



                    

 

 

 

Λόγω του ύψους της απαιτούµενης δαπάνης ,η διαδικασία ανάθεσης θα είναι η προβλεπόµενη από τις 

διατάξεις  του άρθρου 118 «απευθείας ανάθεση» του Ν.4412/2016 (Α/147).    

                                               

 
Άρθρο 4ο : «Κριτήρια ανάθεσης» 
 

Η πλέον συµφέρουσα  από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει τιµής.   

 

Άρθρο 5ο « ∆ικαιούµενοι συµµετοχής» 
 
1. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι  φυσικά 

ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε: 

 α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 

 β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

 γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΑΣ, 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. Στο βαθµό που καλύπτονται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του  

σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της Σ∆Σ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συµφωνίες από τις  

οποίες δεσµεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις  

υπηρεσίες και τους οικονοµικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συµφωνίες  

µεταχείριση εξίσου ευνοϊκή µε αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και  

τους οικονοµικούς φορείς της Ένωσης. 

 

Άρθρο 6ο «Λόγοι Αποκλεισµού» 
 
1. Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονοµικό φορέα από τη συµµετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύµβασης όταν αποδεικνύουν, µε την επαλήθευση που προβλέπεται στα άρθρα 79 έως 81 ή 

είναι γνωστό στην αναθέτουσα αρχή µε άλλον τρόπο, ότι υπάρχει εις βάρος του αµετάκλητη, 

καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήµατα: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 

2008/841/ ∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 

εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκλήµατα του άρθρου 187 του Ποινικού 

Κώδικα (εγκληµατική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της 

δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών µελών της 

Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου 

της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, και τα 

εγκλήµατα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 

παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εµπορία επιρροής µεσάζοντες), 396 παρ. 

2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τοµέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 

2017 σχετικά µε την καταπολέµηση, µέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των 

οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήµατα των άρθρων 159Α 

(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 

(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριµένη 

κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη µε υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική µε τις 



                    

 

 

 

επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού 

Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονοµικών 

συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται µε την προσβολή αυτών των συµφερόντων, 

καθώς και τα εγκλήµατα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά µε τον ΦΠΑ) και 24 

(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103), 

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 

και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου και για την 

τροποποίηση της απόφασης 2005/671/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία 

ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα 

εγκλήµατα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήµατα των άρθρων 

32-35 του ν. 4689/2020 (Α' 103), 

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή για 

τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 

141/05.06.2015) και τα εγκλήµατα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήµατα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εµπορία ανθρώπων). 

Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή 

β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύµβουλο, τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει 

ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή 

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ή 

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόµιµο εκπρόσωπο. 

2. Αποκλείεται από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης οποιοσδήποτε οικονοµικός 

φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή 

β) µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

2Α. Αν ο οικονοµικός φορέας της παρ. 2 είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσµες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσµευτικό διακανονισµό που τηρείται. 

Στην περίπτωση αυτή, ο οικονοµικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό 

ερώτηµα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου 



                    

 

 

 

εντύπου ή δήλωσης, µε το οποίο ερωτάται εάν ο οικονοµικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις 

όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει 

αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

Οι περ. α' και β' της παρ. 2 παύουν να εφαρµόζονται όταν ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις 

ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων 

είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους στο µέτρο που τηρεί τους όρους 

του δεσµευτικού διακανονισµού. 

 
Άρθρο 7ο «∆ικαιολογητικά  λόγων αποκλεισµού» 
  
Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισµού   τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1 . Η υποβολή υπεύθυνης 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 

2. Φορολογική ενηµερότητα για συµµετοχή σε διαγωνισµό  του ∆ηµοσίου 

3. Ασφαλιστική ενηµερότητα για συµµετοχή σε διαγωνισµό  του ∆ηµοσίου 

 
Άρθρο 8ο «Κριτήρια επιλογής» 

 

Ως κριτήρια επιλογής ορίζονται: 

     Α. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας (υπηρεσίες διαδικτύου). 

• Να είναι εγγεγραµµένος/η σ’ ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα 

Β. Οικονοµική και επαγγελµατική επάρκεια 

∆εν απαιτείται 

Γ. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 

• Να διαθέτει  πτυχιούχο Μηχανικής Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστηµάτων ή πτυχιούχο 

Ηλεκτρονικό Μηχανικό, φωτογράφο, βιντεογράφο (επεξεργαστή εγγραφής, αναπαραγωγής και 

µετάδοσης κινούµενων οπτικών εικόνων), προγραµµατιστή υπολογιστών  και διαχειριστή µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης (social media manager). 

• Να έχει εκτελέσει τουλάχιστον τέσσερεις (4) συµβάσεις παροχής υπηρεσιών ψηφιακής 

τουριστικής προβολής µε άλλους φορείς του ∆ηµοσίου ή ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών 

τουρισµού.  

 
Άρθρο 9ο «∆ικαιολογητικά  αξιολόγησης κριτηρίων επιλογής»  
 
Πρέπει να καταθέσουν ως  απόδειξη των κριτηρίων επιλογής  τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 
1.Πιστοποιητικό εγγραφής σε οικείο   επαγγελµατικό  επιµελητήριο και εγγραφής στο Μητρώο 

ΓΕΜΗ, όταν πρόκειται για εταιρείες. 

2. κατάλογος των εργασιών που εκτελέσθηκαν την τελευταία πενταετία, κατά µέγιστο όριο, 

συνοδευόµενος από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των σηµαντικότερων 

εργασιών· όπου κριθεί απαραίτητο για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισµού, οι  

αναθέτουσες αρχές µπορούν να ορίζουν ότι θα λαµβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών εργασιών που 

εκτελέσθηκαν πριν από την τελευταία πενταετία, 

3. αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελµατικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή του 

εργολήπτη ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

αξιολογούνται ως κριτήριο ανάθεσης 

4. Πιστοποιητικό συµµόρφωσης  από διαπιστευµένους  φορείς πιστοποίησης του ∆ηµοσίου ή του 

Ιδιωτικού τοµέα (παρ 3, άρθρο 12 του Ν. 3688/08). 



                    

 

 

 

5. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν.1599/1986, ότι ο/η συµµετέχων/ουσα οικονοµικός φορέας: «∆ιαθέτω ενεργή 

σελίδα στο facebook και έλαβα γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών της παρούσας µελέτης και του 

ενδεικτικού προϋπολογισµού του άρθρου 2 των προδιαγραφών της παρούσας, σύµφωνα µε τα 

επισυναπτόµενα έγγραφα της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου και τα αποδέχοµαι πλήρως και 

ανεπιφύλακτα». 

 

 

Άρθρο 10ο:  ∆ιάρκεια σύµβασης 
 
Η διάρκεια σύµβασης ορίζεται  για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία 

υπογραφής της σύµβασης  

 

 

Άρθρο 11ο «Υποχρεώσεις αναδόχου» 
 
α. Γενικές υποχρεώσεις: 
 
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. Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας 

σύµβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισµού ή/και φύλαξης, ως σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα 

νοούνται ιδίως τα προβλεπόµενα στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παρ. 2 του άρθρου 68 του 

Ν. 3863/2010 (Α’ 115). 

 

β. Ειδικές υποχρεώσεις:  
 
Ο οικονοµικός φορέας-ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση των οριζοµένων στο άρθρο 1

ο
 

«Περιγραφή αντικειµένου»  της παρούσας.  

 

Άρθρο 12ο Παραλαβή αντικειµένου σύµβασης 
 
Η παραλαβή του συµβατικού αντικειµένου θα γίνεται ,µετά τη λήξη κάθε εξαµήνου και µε  την 

έκδοση της  βεβαίωσης παραλαβής,από την Αν. Προϊσταµένη του Τµήµατος Τουρισµού και 

Απασχόλησης της ∆ιεύθυνσης Τοπικής Οικονοµίας του ∆ήµου. 

   

Άρθρο 13ο Τρόπος Πληρωµής 
 

Η  πληρωµή του οικονοµικού φορέα -ανάδοχου  θα πραγµατοποιείται τµηµατικά ,µετά τη λήξη κάθε 

εξαµήνου  , από το Ταµείο του ∆ήµου Κεντρικής Κέρκυρας και ∆ιαποντίων Νήσων και αφού έχει 

εκδοθεί η  βεβαίωση  παραλαβής του αντικειµένου της σύµβασης και µε την προσκόµιση, των  



                    

 

 

 

δικαιολογητικών που απαιτούνται για την πληρωµή. Ο οικονοµικός φορέας  βαρύνεται µε όλους τους 

νόµιµους φόρους, τέλη  και  κρατήσεις που  ισχύουν, κατά την ηµεροµηνία  υπογραφής της σύµβασης 

  

Άρθρο 14ο «Ποινικές Ρήτρες» 
1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να 

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

«Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πληµµελή εκτέλεση των όρων της σύµβασης.»  

2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων 

προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας 

χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει то 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και δύνανται να ανακαλούνται 

µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 

τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριµένες 

παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πληµµελή εκτέλεση των συµβατικών 

υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συµβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής 

της περίπτωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύµβασης, εκτός αν 

αιτιολογηµένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως.   

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου. 

4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο. 

  

 

 

Άρθρο 15ο : Έκπτωση Αναδόχου 
 
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από 

κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα 

από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύµβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύµβαση ή/και 

δεν συµµορφώθηκε µε τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη 

σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις, εντός του συµφωνηµένου χρόνου εκτέλεσης της σύµβασης, 

γ) στην περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµήθειας αγαθών, εφόσον δεν φόρτωσε, δεν παρέδωσε ή 

δεν αντικατέστησε τα συµβατικά αγαθά ή δεν επισκεύασε ή δεν συντήρησε αυτά µέσα στον 

συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 206 περί χρόνου παράδοσης υλικών, µε την επιφύλαξη της παρ. 2, 

δ) στην περίπτωση δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών, εφόσον δεν παρείχε τις υπηρεσίες ή δεν υπέβαλε 

τα παραδοτέα ή δεν προέβη στην αντικατάστασή τους µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο 

παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας 

σύµβασης παροχής υπηρεσίας, µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος. 

2. Στην περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύµβαση κατά τις περ. γ' και δ' της 

παρ. 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία µνηµονεύει τις διατάξεις 

του παρόντος άρθρου και περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει 

να προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του. Η τασσόµενη προθεσµία πρέπει 

να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύµβασης και πάντως όχι µικρότερη των δεκαπέντε 

(15) ηµερών. Αν η προθεσµία, που τέθηκε µε την ειδική όχληση, παρήλθε, χωρίς ο ανάδοχος να 



                    

 

 

 

συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την άπρακτη 

πάροδο της προθεσµίας συµµόρφωσης, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 

εκτέλεσης της σύµβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Στον οικονοµικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 

επιβάλλονται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι 

παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση, 

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση ανάδοχο είτε 

από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της 

εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της 

προκαταβολής από τον ανάδοχο µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως 

εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 

ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο 

υπερηµερίας. 

Επιπλέον, µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των 

συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος 

νόµου κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισµού οικονοµικού φορέα από 

δηµόσιες συµβάσεις, 

γ)καταλογισµός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 

προµηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονοµικό φορέα, 

αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείµενο της σύµβασης στον επόµενο κατά σειρά κατάταξης 

οικονοµικό φορέα που είχε λάβει µέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύµβασης. Αν ο οικονοµικός 

φορέας του προηγούµενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή 

µπορεί να προµηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 

οικονοµικό φορέα, από τρίτο οικονοµικό φορέα είτε µε διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης 

σύµβασης είτε µε προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, 

εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32. Το διαφέρον υπολογίζεται µε τον ακόλουθο 

τύπο: 

∆ = (ΤΚΤ - ΤΚΕ) x Π 

Όπου: 

∆ = ∆ιαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προµηθευτεί τα 

αγαθά που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονοµικό φορέα, σύµφωνα µε τα 

ανωτέρω αναφερόµενα. Το διαφέρον λαµβάνει θετικές τιµές, αλλιώς θεωρείται ίσο µε µηδέν. 

ΤΚΤ=Τιµή κατακύρωσης της προµήθειας των αγαθών, που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από 

τον έκπτωτο οικονοµικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ=Τιµή κατακύρωσης της προµήθειας των αγαθών, που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από 

τον έκπτωτο οικονοµικό φορέα, σύµφωνα µε τη σύµβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο 

οικονοµικός φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισµού της έµµεσης ζηµίας που προκαλείται στην 

αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαµβάνει τιµές από 1,01 

έως και 1,05 και προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύµβασης. Αν δεν 

προσδιορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης, λαµβάνει την τιµή 1,01. 

Ο καταλογισµός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονοµικό φορέα µε απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσµία δεκαοκτώ (18) µηνών µετά την 

έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προµήθεια 

των αγαθών που δεν προσκοµίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονοµικό φορέα σε τρίτο 

οικονοµικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονοµικό φορέα µπορεί να 

εφαρµόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται 

υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

5.Η κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου, γνωστοποιείται από την αναθέτουσα αρχή, αµελλητί, στην 

ΕΑΑ∆ΗΣΥ, η οποία ορίζεται αρµόδια για την τήρηση σχετικού µητρώου. Τα στοιχεία του µητρώου 



                    

 

 

 

αξιοποιούνται κατά την εφαρµογή του άρθρου 74, περί αποκλεισµού οικονοµικού φορέα από 

δηµόσιες συµβάσεις.».  

 

Άρθρο 16ο  
Σε περίπτωση διαφορών ,οι οποίες  ενδεχοµένως προκύψουν, κατά την εκτέλεση του αντικειµένου 

της σύµβασης, τα συµβαλλόµενα µέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την φιλική επίλυση 

αυτών, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη . Για κάθε δε, 

διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί  µεταξύ τους,αρµόδια  είναι τα ∆ικαστήρια Κερκύρας. 
 

 

                   Η Συντάξασα                                                          Ελέγχθηκε και Θεωρείται  

            Με εντολή ∆ηµάρχου                                                      Με εντολή ∆ηµάρχου 

        Η Αν. Προϊσταµένη του Τµήµατος                                   Η Αν. Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης 

         

         Σταυρούλα Αργυρού-ΠΕ Α                                                 Ιωάννα Μεταλληνού-ΠΕ Α 

                 Αρχαιολόγων                                                                   ∆/κού-Οικ/κού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                    

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Α/Α Περιγραφή Εργασίας Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα Τιµή 
Μονάδος 

Μερική 
∆απάνη 

1 ∆ιαχείριση, εποπτεία 

διαφηµιστικών 

καµπανιών στο 

Facebook 

Μήνας 12   

2 Παρουσίαση 

αποτελεσµάτων  

Μήνας  12   

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ (24%)  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


