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ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 
Παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσιών  διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, για την κάλυψη των  αναγκών των 
μουσικών συνόλων (Φιλαρμονικών και Χορωδιών) αρμοδιότητας του Δημοτικού Οργανισμού 
Πολιτισμού, Αθλητισμού , Περιβάλλοντος (ΔΟΠΑΠ) του Δήμου Κέρκυρας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1. Τεχνική περιγραφή 
2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 
3. Συγγραφή υποχρεώσεων  
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

Η παρούσα , περιγράφει τις καλλιτεχνικές υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των Δημοτικών 
Μουσικών Συνόλων (Φιλαρμονικών & Χορωδιών) αρμοδιότητας ΔΟΠΑΠ. Ως καλλιτεχνικές υπηρεσίες νοούνται : 
Η μουσική διεύθυνση, η ενοργάνωση, η εκμάθηση μουσικών οργάνων η καλλιέργεια της φωνής, σε τρίτους, η 
επιλογή ρεπερτορίου, η στελέχωση μουσικών τμημάτων η προσαρμογή μουσικών κειμένων και  ο 
προγραμματισμός & διεξαγωγή δοκιμών και εμφανίσεων με σκοπό την ποιοτική και ποσοτική εξυπηρέτηση των 
αναγκών της κέρκυρας, μέσω των μουσικών συνόλων της. 
 
Τα αντικείμενα για την παροχή υπηρεσιών είναι τα εξής: 
 
Αντικείμενο 1: Υπηρεσίες Αρχιμουσικού Δημοτικής Φιλαρμονικής Αυλιωτών 
Αντικείμενο 2: Υπηρεσίες Αρχιμουσικού Δημοτικής Φιλαρμονικής Καρουσάδων 
Αντικείμενο 3: Υπηρεσίες Αρχιμουσικού Δημοτικής Φιλαρμονικής Θιναλίου 
Αντικείμενο 4: Υπηρεσίες Διευθυντή Δημοτικής Χορωδίας San Giacomo 
Αντικείμενο 5: Υπηρεσίες Διευθυντή Παιδικής Δημοτικής Χορωδίας  
Αντικείμενο 6: Υπηρεσίες μουσικού – δασκάλου κλαρινέτου- σαξοφώνου 
Αντικείμενο 7: Υπηρεσίες μουσικού – δασκάλου τρομπονιού – βαρυτόνου   

 
Α 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: 1, 2 & 3 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ 

Α.1   Ο κάθε Αρχιμουσικός  είναι υπεύθυνος για την λειτουργία, την επίβλεψη, τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό  
και την υλοποίηση των υποχρεώσεων της Φιλαρμονικής που θα αναλάβει, με τελικό στόχο  να συμμετέχει σε 
όλες τις προκαθορισμένες παρελάσεις, περιφορές και λοιπές υποχρεώσεις της γεωγραφικής περιοχής που 
βρίσκεται, σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις εθιμοτυπίας των Δήμων του νησιού της Κέρκυρας, αλλά και την 
πραγματοποίηση ποιοτικών μουσικών εκδηλώσεων πάσης φύσεως και με ποικίλο περιεχόμενο.  

 
Α.2  Οι ανά μήνα πάγιες υποχρεώσεις των Φιλαρμονικών Αυλιωτών Καρουσάδων και Θιναλίου έχουν ως εξής: 

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ  ΑΥΛΙΩΤΩΝ 

 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

- Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Φιλαρμονικής 
- Κάλαντα Φώτων 
- Συμμετοχή στην εορταστική εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου για το νέο έτος  
- 6 πρόβες  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - Μνημόσυνο για τον Έκτωρα Γιαλοψό 
- 8 πρόβες   

 
ΜΑΡΤΙΟΣ 

- Δοξολογία, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση 25ης Μαρτίου Δ.Δ. 
- Εσπερίων (Αυλιώτες & Περουλάδες) 
- 8 πρόβες   

 
 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

- Περιφορά/ες Επιταφίου/ων  Αυλιωτών 
- Λιτανεία στους Περουλάδες.(Δευτέρα Πάσχα) 
- Λιτανεία στους Αυλιώτες.(Τρίτη Πάσχα) 
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- Λιτανεία   του Θωμά στο Σιδάρι. 
- 6 πρόβες   

 
ΜΑΙΟΣ 

- Λιτανεία στην Κασσιώπη. 
- Εαρινή συναυλια 
- 8 πρόβες   

 
ΙΟΥΝΙΟΣ 

- Λιτανεία στους Καστελάνους. 
- Συμμετοχή της Μπαντίνας  στις εκδηλώσεις του Δημοτικού  Σχολείου 
- Αυλιωτών. 
- 6 πρόβες   

 
ΙΟΥΛΙΟΣ 

- Λιτανεία προφήτη Ηλία(Μαγουλάδες)   
- Συμμετοχή στις Καλοκαιρινές  Εκδηλώσεις  στον Άγιο   Στέφανο 
- Αυλιωτών. 
- 6 πρόβες   

 
 
 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

- Συναυλία στην   Κασσιώπη. 
- Συναυλία στον Άγιο Στέφανο   Αυλιωτών 
- Λιτανεία στους Αυλιώτες. 
- Λιτανεία στην Κασσιώπη. 
- Συναυλία στους  Αυλιώτες. 
- Συμμετοχή στη  Εκδηλώσεις Βαρκαρόλας στον  Άγιο Στέφανο 
- Αυλιωτών. 
- 2 πρόβες   έως 15/8  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - Τέσσερις πρόβες  από τις 15/9     

 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

- Δοξολογία, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση 28ης Οκτωβρίου Δ.Δ. 
- Εσπερίων (Αυλιώτες & Περουλάδες)       

- 8 πρόβες   

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - 8 πρόβες   

 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

- Συναυλία   Μπαντίνας της Φιλαρμονικής στην αίθουσα της 
- Φιλαρμονικής. 
- Κάλαντα σε Βελονάδες, και σε 2 επιλέον Δημοτ ή τοπικές κοινότητες 
- 6 πρόβες   

 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ  ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Φιλαρμονικής 
- 6 πρόβες   

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - 8 πρόβες   

 
ΜΑΡΤΙΟΣ 

- Εαρινή Συναυλία 
- Δοξολογία, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση 25ης Μαρτίου Δ.Δ. Εσπερίων (Καρουσάδες & 

Βελονάδες) 
- 8 πρόβες   

 
 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

- Πασχαλινή Συναυλία 
- Περιφορά Επιταφίου Καρουσάδων 
- Τελετή Αναστάσεως Καρουσάδων 
- Λιτανεία στους Καρουσάδες (Δευτέρα Πάσχα) 
- Λιτανεία στους Πάγους (Τρίτη Πάσχα) 
- Λιτανεία στους Καβαλούρι (Παρασκευή Πάσχα) 
- Λιτανεία   του Θωμά στο Σιδάρι. 
- 6 πρόβες   

ΜΑΙΟΣ - Λιτανεία στους Αντιπερνούς 
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- 8 πρόβες   

ΙΟΥΝΙΟΣ - Συναυλία μαθητικών συνόλων και μπαντίνας 
- 6 πρόβες   

ΙΟΥΛΙΟΣ - 6 πρόβες   

 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

-  Λιτανεία στους Καρουσάδες (14/8) 
- Λιτανεία στους Αγραφούς 
- Καλοκαιρινή συναυλία 
- 2 πρόβες  έως 15/8  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - 4 πρόβες  από 15/9  

 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

- Δοξολογία, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση 28ης Οκτωβρίου Δ.Δ. Εσπερίων (Καρουσάδες 
& Βελονάδες) 

- 8 πρόβες   

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - 8 πρόβες   

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - Κάλαντα σε Καρουσάδες,  και σε 2 επιλέον Δημοτ ή τοπικές κοινότητες 
- 6 πρόβες   

 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΘΙΝΑΛΙΩΝ 

 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

- Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Φιλαρμονικής 
- 6 πρόβες   

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - Λιτάνεία Αγίου Χαραλάμπους, Δ.Δ. Θιναλίων (Αχαράβη) 
- 8 πρόβες   

 
ΜΑΡΤΙΟΣ 

- Δοξολογία, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση 25ης Μαρτίου Δ.Δ. Θιναλίων 
(Αχαράβη) 

- 8 πρόβες   

 
 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

- Συναυλία με έργα θρησκευτικής μουσικής Δ.Δ. Θιναλίων (Αχαράβη) 
- Περιφορά  Επιταφίου Αγίου Χαραλάμπους Αχαράβης  
- Λιτανεία Κυριακής του Θωμά 19/4/15 Δ.Δ. Θιναλίων (Επίσκεψη) 
- Λιτανεία Κυριακής των Μυροφόρων 26/4/15 Δ.Δ. Θιναλίων (Κυπριανάδες) 
- 6 πρόβες   

ΜΑΙΟΣ - Λιτανεία Δ.Δ. Θιναλίων (Πετάλεια) 
- 8 πρόβες   

ΙΟΥΝΙΟΣ - Συναυλία μαθητικών συνόλων και μπαντίνας 
- 6 πρόβες   

ΙΟΥΛΙΟΣ - Λιτανεία Προφήτη Ηλία, Δ.Δ. Θιναλίων (Περίθεια) 
- 6 πρόβες   

 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

- Συναυλία Δ.Δ. Θιναλίων (Αχαράβη) 
- Λιτανεία Παναγίας Δ.Δ. Θιναλίων ( Λούτσες & Κληματιά) 
- 2 πρόβες   

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - 4 πρόβες   

 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

- Δοξολογία, κατάθεση στεφάνων και παρέλαση 28ης Οκτωβρίου Δ.Δ. Θιναλίων (Αχαράβη) 
- 8 πρόβες   

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - Συναυλία χειμερινής περιόδου 
- 8 πρόβες   

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - Συναυλία στο σχολικό συγκρότημα Θιναλίων (Αχαράβη). 
- Κάλαντα  στην Αχαράβη και σε 2 επιλέον Δημοτ. ή τοπικές κοινότητες 
- 6 πρόβες   
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Οι παραπάνω εκδηλώσεις αποτελούν τις πάγιες εμφανίσεις των Φιλαρμονικών. Είναι ευνόητο αλλά 
αναφέρεται και ρητά ότι οι υποχρεώσεις των αναδόχων αφορούν τους δώδεκα (12) επόμενους μήνες από την 
υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Πέραν αυτών οι Φιλαρμονικές μπορούν να διοργανώνουν  μια σειρά 
άλλων δράσεων όπως σεμινάρια και λοιπές εκπαιδευτικές δράσεις.  

Α.3 Το κάθε πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί λόγω αστάθμητων παραγόντων (πένθος, καιρικές συνθήκες, μη 
επαρκής καλλιτεχνική προετοιμασία κ.α.) ή καθ’ υπόδειξη της διοίκησης του ΔΟΠΑΠ ή λόγω πρόσκλησης για 
έκτακτη εκδήλωση εντός ή εκτός Κέρκυρας.  

Α.4.Για την προετοιμασία των παραπάνω και συνολικά την εύρυθμη λειτουργία των φιλαρμονικών , κάθε 
αρχιμουσικός θα πρέπει να παρευρίσκεται 2 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα στις εγκαταστάσεις της 
Φιλαρμονικής που θα αναλάβει επί συνόλου δεκαοκτώ (18) ωρών εβδομαδιαίως. Κατά τη διάρκεια της 
παρουσίας του, θα προετοιμάζει και θα πραγματοποιεί τις πρόβες , τις εμφανίσεις και θα παραδίδει μαθήματα 
θεωρίας και σολφέζ. Η μη εκτέλεση των υπηρεσιών άνευ υπαιτιότητας του Αρχιμουσικού (εκάστου) δεν 
συνιστά λόγο μείωσης της αποζημίωσης του. Η υπαιτιότητα ή μη των κρίνεται από το Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ κατόπιν 
γνώμης της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της αρμόδιας 
τριμελούς θεματικής επιτροπής. 

Α.4 Ο κάθε Αρχιμουσικός οφείλει να τηρεί Μητρώο μουσικών στην Φιλαρμονική που θα αναλάβει όσο και στη 
Σχολή Μαθητείας, μητρώο καταγραφής των μουσικών οργάνων και των στολών. 

Β 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: 4 & 5 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ 
Β.1 Οι Διευθυντές Χορωδίας  είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη, τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό την 

προετοιμασία τη διεξαγωγή δοκιμών και τη διεύθυνση εμφανίσεων των Χορωδιών και των  τμημάτων τους 
(μια χορωδία ανά Διευθυντή κατόπιν απόφασης του ΔΟΠΑΠ), ώστε  να συμμετέχουν σε όλες τις 
προκαθορισμένες εκδηλώσεις της γεωγραφικής περιοχής που βρίσκονται αλλά και συγκεκριμένες υποχρεώσεις 
εθιμοτυπίας του Δήμου Κέρκυρας, όπως παρακάτω αναφέρονται αλλά και την πραγματοποίηση ποιοτικών 
μουσικών εκδηλώσεων πάσης φύσεως και με ποικίλο περιεχόμενο.  

 
Β.2  Οι ανά μήνα πάγιες υποχρεώσεις των χορωδιών  έχουν ως κάτωθι: 

        Χορωδία San Giacomo & Δημόδοκος 

 
ΠΡΟΒΕΣ 

12 πρόβες/μήνα στο σύνολο των φωνών  

8 πρόβες/μήνα ανά οικογένεια φωνών, soprano/alto και tenor/bass 

(Σημ: πλην Ιουλίου και Αυγούστου, που η υποχρέωση μειώνεται κατά το ήμισυ) 

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ 1 τουλάχιστον εμφάνιση/μήνα (Συναυλία, παρουσίαση, ανοιχτή πρόβα) 

 
        Παιδική Δημοτική Χορωδία 

 
ΠΡΟΒΕΣ 

4 πρόβες/μήνα στο σύνολο των φωνών  

8 (Σημ: πλην Ιουλίου και Αυγούστου, που η υποχρέωση μειώνεται κατά το ήμισυ) 

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ 1 τουλάχιστον εμφάνιση/μήνα (Συναυλία, παρουσίαση, ανοιχτή πρόβα) 

 
Οι παραπάνω εκδηλώσεις αποτελούν τις πάγιες εμφανίσεις των Χορωδιών. Είναι ευνόητο αλλά αναφέρεται και 
ρητά ότι οι υποχρεώσεις των αναδόχων αφορούν τους δώδεκα (12) επόμενους μήνες από την υπογραφή των 
σχετικών συμβάσεων. Πέραν αυτών οι Χορωδίες  μπορούν να διοργανώνουν  μια σειρά άλλων δράσεων όπως 
σεμινάρια και λοιπές εκπαιδευτικές δράσεις.  

Β.3  Το κάθε πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί λόγω αστάθμητων παραγόντων (πένθος, καιρικές συνθήκες, 
μη επαρκής καλλιτεχνική προετοιμασία κ.α.) ή καθ’ υπόδειξη της διοίκησης του ΔΟΠΑΠ ή λόγω πρόσκλησης 
για έκτακτη εκδήλωση εντός ή εκτός Κέρκυρας.  

Β.4.Για την προετοιμασία των παραπάνω και συνολικά την εύρυθμη λειτουργία των Χορωδιών, κάθε Δ/ντής 
Χορωδίας θα πρέπει να παρευρίσκεται 2 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα στις εγκαταστάσεις της 
Χορωδίας που θα αναλάβει επί συνόλου δεκαοκτώ (18) ωρών εβδομαδιαίως. Για την παιδική χορωδία η 
υποχρέωση ορίζεται σε μία ή δύο φορές ανά εβδομάδα επί. συνόλου οκτώ (8) ωρών) Κατά τη διάρκεια της 
παρουσίας του, θα προετοιμάζει και θα πραγματοποιεί τις πρόβες , τις εμφανίσεις και θα παραδίδει μαθήματα 
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θεωρίας και σολφέζ. Η μη εκτέλεση των υπηρεσιών άνευ υπαιτιότητας του Δ/ντή Χορωδίας (εκάστου) δεν 
συνιστά λόγο μείωσης της αποζημίωσης του. Η υπαιτιότητα ή μη των κρίνεται από το Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ κατόπιν 
γνώμης της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της αρμόδιας 
τριμελούς θεματικής επιτροπής. 

Β.4 Ο κάθε Δ/ντής Χορωδίας οφείλει να τηρεί Μητρώο μουσικών στην Χορωδία που θα αναλάβει, καθώς και 
κατάσταση καταγραφής των στολών.  

Γ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: 6 & 7 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ - ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ 
Γ.1 Οι μουσικοί – δάσκαλοι των δημοτικών φιλαρμονικών, υποχρεούνται να παρέχουν τα μαθήματα της 

ειδικότητας τους αλλά και συναφών ειδικοτήτων (π.χ. κλαρινέτο και σαξόφωνο, βαρύτονο και τούμπα) μία 
ή δύο φορές την εβδομάδα ανά φιλαρμονική, επί συνόλου οκτώ (8) ωρών.  

Γ.2 Οι ημέρες και οι ώρες παρουσίας τους και διδασκαλίας θα καθοριστούν επακριβώς σε συνεννόηση με τους 
Αρχιμουσικούς των φιλαρμονικών βάση του πλήθους των μαθητών και θα αναρτηθούν στις εγκαταστάσεις 
των Φιλαρμονικών. 

Γ.3 Σε περίπτωση δυσκολίας προσέλευσης των μαθητών για τα μαθήματα τους, οι ώρες μπορούν να 
μειώνονται και να συμπληρώνονται σε άλλη ημέρα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του αρχιμουσικού και του 
δασκάλου. Η μη παράδοση μαθήματος υπαιτιότητα του μαθητή δεν συνιστά λόγο μείωσης της 
αποζημίωσης του δασκάλου μουσικής. Η υπαιτιότητα ή μη των καθηγητών κρίνεται από το Δ.Σ. του 
ΔΟΠΑΠ κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου 
Αρχιμουσικού. 

Γ.4 Σε περίπτωση απουσίας μαθητών κατά τον καθορισμένο χρόνο μαθήματος, ο δάσκαλος μουσικού οργάνου 
τίθεται στη διάθεση του αρμόδιου Αρχιμουσικού για την ανάθεση συναφών μουσικών καθηκόντων 
(πρόβα μουσ. συνόλων, μουσική δωματίου κ.α) 

Γ.5 Οι μουσικοί – δάσκαλοι, οφείλουν να συνεργάζονται με τους αρχιμουσικούς των φιλαρμονικών, επί των 
αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στις παραγράφους Α1 – Α4 της παρούσας. 

ΚΕΡΚΥΡΑ 26-8-2019 

 

      Συντάχθηκε                                                                                         Θεωρήθηκε 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΑΙΝΗΣ                                                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ  

     ΤΕ/Ε  ΜΟΥΣΙΚΩΝ                                                                          ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΟΠΑΠ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Δ/νση: Πύλη Αγ. Νικολάου  
Φαληράκι, Κέρκυρα 
Τηλ – Fax : 2661081146- 47837 
Email:info@dopapk.gr 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
  

Αριθμός  - περιγραφή αντικειμένων Προϋπολογισθείσα 
δαπάνη(χωρίς ΦΠΑ) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ 

10.000,00 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2   
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ 

10.000,00 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΘΙΝΑΛΙΩΝ 

10.000,00 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 4  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΗΜ.ΧΟΡΩΔΙΑΣ SAN GIACOMO 

10.000,00 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 5  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜ.ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

5.000,00 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 6  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ 

7.500,00 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 7 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΡΟΜΠΟΝΙΟΥ - ΒΑΡΥΤΟΝΟΥ 

7.500,00 

                                                                                                                          ΜΕΡ. ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00 

                                                                                                                                   ΦΠΑ 24% 14.400,00 

                                                                                                                             ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 74.400,00 

 
Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε κατά το προσήκον μέτρο σύγκρισης των αμοιβών των αντίστοιχων 
υπαλλήλων ομοίων ειδικοτήτων μουσικών ΟΤΑ (Αρχιμουσικών, Δ/ντων Χορωδιών & Κορυφαίων Μουσικών) 
για τις αντίστοιχες ώρες εργασίας, βάση του ενιαίου μισθολογίου (ν. 4354/15), του αρ. 26, παρ. 8 του ν. 
4325/2015 (ΤΕ μουσικών), του αρ. 103, παρ. 4 του ν. 4483/17 (μισθολόγιο ους συνόλων), καθώς και της 
απασχόλησης λόγω φύσης εργασίας εκτός έδρας και σε εξαιρέσιμες ημέρες. 

ΚΕΡΚΥΡΑ 26-8-2019 

 

      Συντάχθηκε                                                                                         Θεωρήθηκε 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΑΙΝΗΣ                                                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ  

     ΤΕ/Ε  ΜΟΥΣΙΚΩΝ                                                                          ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΟΠΑΠ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Δ/νση: Πύλη Αγ. Νικολάου  
Φαληράκι, Κέρκυρα 
Τηλ – Fax : 2661081146- 47837 
Email:info@dopapk.gr 

 

ΣΥΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1:     Αντικείμενο συγγραφής 
Με την παρούσα  προβλέπεται η παροχή καλλιτεχνικών υπηρεσίών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία 
των Δημοτικών Μουσικών Συνόλων (Φιλαρμονικών & Χορωδιών) ,αρμοδιότητας ΔΟΠΑΠ. 
 
Άρθρο 2:     Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση», 2 

8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

9. 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 Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

10. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

11. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

12. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

13. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

                                                 
1
 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

2
 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
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14. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

15. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

16. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

 
Άρθρο 3:     Συμβατικά στοιχεία 
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
1. Διακήρυξη δημοπρασίας 
2. Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς 
3. Συγγραφή υποχρεώσεων 
4. Τεχνική περιγραφή 
 
Άρθρο 4:     Χρόνος παροχής υπηρεσιών 
Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  
  
Άρθρο 5:     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 
Είναι υποχρεωμένος για την πραγματοποίηση των πάγιων υποχρεώσεων του μουσικού συνόλου που θα 
αναλάβει όπως ακριβώς περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή 
Άρθρο 6:     Υποχρεώσεις του εντολέα  
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα  για την 
υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.  
Άρθρο 7:    Ανωτέρα βία 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και 
εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η 
ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, 
πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι 
ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του 
εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να 
ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος 
για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 
     Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
 
 Άρθρο 8 :     Αναθεώρηση τιμών  
Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές 
και αμετάβλητες .   
 
Άρθρο 9:     Τρόπος πληρωμής 
 Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται ανά αντικείμενο ως εξής:  

Αριθμός  - περιγραφή αντικειμένων Τιμή 
(χωρία ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 24% Τελική τιμή 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ 

10.000,00 2.400,00 12.400,00 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2   
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ 

10.000,00 2.400,00 12.400,00 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΘΙΝΑΛΙΩΝ 

10.000,00 2.400,00 12.400,00 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 4  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΗΜ.ΧΟΡΩΔΙΑΣ SAN GIACOMO 

10.000,00 2.400,00 12.400,00 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 5  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜ.ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

5.000,00 1.200,00 6.200,00 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 6  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ 

7.500,00 1.800,00 9.300,00 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 7 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ- ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΡΟΜΠΟΝΙΟΥ - ΒΑΡΥΤΟΝΟΥ 

7.500,00 1.800,00 9.300,00 

ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00 14.400,00 74.400,00 

 
, μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του ποσού αυτού, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως 
άνω ποσού γίνεται ανά μήνα ή δίμηνο, ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του 
εντολοδόχου και ανάλογα με την παροχή των υπηρεσιών.  
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν 
υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ 
όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 
Αν καταλογιστεί ποινική ρήτρας  εις βάρος του ανάδοχου  εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα 
αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς 
πληρωμή ποσό. 
Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά το νόμο.  
 
Άρθρο 10: Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του αντικειμένου της συμβάσεως, 
χωρίς απόφαση του διοικητικού  συμβουλίου του ΔΟΠΑΠ. Η απόφαση αυτή παρέχεται εφ’ όσον ο τρίτος στον 
οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του Δ. Σ. , την καλή εκτέλεση της 
σύμβασης και εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.  
Άρθρο 11 :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, 
δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα της 
δημοπρασίας. 
 
Άρθρο 12 :     Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.                      

ΚΕΡΚΥΡΑ 26-8-2019 

 

      Συντάχθηκε                                                                                         Θεωρήθηκε 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΑΙΝΗΣ                                                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ  

     ΤΕ/Ε  ΜΟΥΣΙΚΩΝ                                                                          ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΟΠΑΠ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 1,2,3, 4 & 5 

 
1. Τίτλοι σπουδών. Κατά προτεραιότητα εξετάζονται οι υποψηφιότητες με: 
 

- Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Κρατικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ημεδαπής ή 
Αλλοδαπής*), και ένα μεταπτυχιακό τίτλο 
 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα ανωτέρω προσόντα τότε εξετάζονται 
υποψήφιοι με 

- Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Κρατικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ημεδαπής ή 
Αλλοδαπής*). 
 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα ανωτέρω προσόντα τότε εξετάζονται 
υποψήφιοι με 

- Πτυχία Ενοργάνωσης, Αρμονίας ή Ωδικής, Αντίστιξης  και Φυγής από αναγνωρισμένο Ωδείο της 
ημεδαπής 
 

2. Πενταετή  καλλιτεχνική προϋπηρεσία  (συνολικά) σε  θέσεις αρχιμουσικού ή και μουσικού 
 

3. Μία τουλάχιστον συστατική επιστολή.  
 

4. Βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων διεύθυνσης και άλλων επιμορφώσεων πάνω στο 
αντικείμενο, στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό. (τουλάχιστον μία) 
 

5. Βιογραφικό σημείωμα του ιδίου που να εμφανίζει καλλιτεχνική δραστηριότητα σε Ελλάδα ή και 
εξωτερικό. 
 

 Τα πτυχία της αλλοδαπής πρέπει υποχρεωτικά να επίσημα μεταφρασμένα στα Ελληνικά και να 
διαθέτουν αναγνώριση από το ΔΟΑΤΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ προ της 1-4-2005. 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 6 & 7 
 

1. Τίτλοι σπουδών. Κατά προτεραιότητα εξετάζονται οι υποψηφιότητες με: 
 

- Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Κρατικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ημεδαπής ή 
Αλλοδαπής*), ένα μεταπτυχιακό και Πτυχίο της ειδικότητας του μουσικού οργάνου της θέσης που 
είναι υποψήφιοι,  από αναγνωρισμένο Ωδείο της ημεδαπής 
 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα ανωτέρω προσόντα τότε εξετάζονται υποψήφιοι 
με 

- Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Κρατικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ημεδαπής ή Αλλοδαπής*) 
και Πτυχίο της ειδικότητας του μουσικού οργάνου της θέσης που είναι υποψήφιοι,  από 
αναγνωρισμένο Ωδείο της ημεδαπής 
 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα ανωτέρω προσόντα τότε εξετάζονται υποψήφιοι 
με 

- Πτυχίο της ειδικότητας του μουσικού οργάνου της θέσης που είναι υποψήφιοι,  από αναγνωρισμένο 
Ωδείο της ημεδαπής 
 

2. Πενταετή  καλλιτεχνική προϋπηρεσία  (συνολικά) σε  αντίστοιχες θέσεις μουσικού 
 

3. Μία τουλάχιστον συστατική επιστολή.  
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4. Βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων διεύθυνσης και άλλων επιμορφώσεων πάνω στο αντικείμενο 

στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό.(τουλάχιστον μία) 
 

5. Βιογραφικό σημείωμα του ιδίου που να εμφανίζει καλλιτεχνική δραστηριότητα σε Ελλάδα ή και 
εξωτερικό. 
 

 Τα πτυχία της αλλοδαπής πρέπει υποχρεωτικά να επίσημα μεταφρασμένα στα Ελληνικά και να 
διαθέτουν αναγνώριση από το ΔΟΑΤΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ προ της 1-4-2005. 

 


