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ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

Γηα ηελ ππνβνιή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γηα ηελ ελνηθίαζε θαη ηνπνζέηεζε δπν (2)  ζπζθεπώλ 

γηα ηελ απηόλνκε πξόζβαζε αηόκωλ κε αλαπεξία ζηελ ζάιαζζα (SEATRAC), ζε δύν (2) 

παξαιίεο ηνπ Γήκνπ Βόξεηαο Κέξθπξαο, ζηελ Π.Δ. Κέξθπξαο. [ΠΔ ΚΔΡΚΤΡΑ : ΔΣΗΙΟ 

ΤΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ 2 ΤΚΔΤΔ Δ ΓΤΟ ΠΑΡΑΛΙΔ ΒΟΡΔΙΑ ΚΔΡΚΤΡΑ] 
 

 
Η ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 

 

Έρνληαο  ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α/2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε νδεγίαο 2011/85/ΔΔ-δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο 

δηαηάμεηο»,όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. 

3. Σηο δηαηάμεηο  ηνπ Ν. 4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε 

θαη ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016( ΦΔΚ 147/2016 Α΄) «Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.  

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.80/05-08-2016 (ΦΔΚ 145 Α΄) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο 

δηαηάθηεο». 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 147/2010 «Οξγαληζκόο ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ» όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 276433/ 10-11-2017 απόθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ, «Έγθξηζε ηεο 

181-17/16.09.2017 (νξζή επαλάιεςε) απόθαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Ινλίσλ 

Νήζσλ, κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ν Οξγαληζκόο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Ινλίσλ Νήζσλ.» (ΦΔΚ 4083/ η.Β’/ 23-11-2017).  

7. Σελ  κε αξηζκ. 31-6/28-02-2022 απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Ινλίσλ Νήζσλ 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο 1εο Σξνπνπνίεζεο Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο 2022 ηεο 

Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ. 

8. Tελ ππ’ αξ. 187-31/28-12-2021 Απόθαζε Π.. Ινλίσλ Νήζσλ πνπ αθνξά ηελ «Έγθξηζε 

Πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίωλ Νήζωλ Οηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 θαη ηνπ 

Οινθιεξωκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίωλ Νήζωλ πνπ πεξηιακβάλεη: α) 

ηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίωλ Νήζωλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 θαη β)ηνλ 

Πίλαθα Σηνρνζεζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίωλ Νήζωλ γηα ην έηνο 2022.» 

9. To ππ΄αξηζκ. πξση.: 19834/10-02-2022 (ΑΓΑ: 9Π31ΟΡ1Φ-ΠΞΓ) έγγξαθν ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπη. Διιάδνο θαη Ινλίνπ – Γεληθή Γ/λζε 

Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο - Γ/λζε Γηνίθεζεο- Σκήκα Γηνηθεηηθνύ Οηθνλνκηθνύ Ν. Κέξθπξαο 

κε ζέκα: «Έιεγρνο Ννκηκόηεηαο ηεο κε αξηζκό 187-31/28-12-21 (ΑΓΑ:Ψ56Β7ΛΔ-Β0Β) 

απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίωλ Νήζωλ ε νπνία αθνξά 
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α)ηελ Έγθξηζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 β)ηνλ πίλαθα ζηνρνζεζίαο 

ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίωλ Νήζωλ γηα ην έηνο 2022».  

10. Σελ ππ. αξ. 33-6/2022 [ΑΓΑ: Ψ8ΚΓ7ΛΔ-ΤΒΟ] απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ 

Π.Ι.Ν πεξί έγθξηζεο ηνπ εηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ 

Νήζσλ έηνπο 2022 θαη Δθηέιεζε Γηαγσληζηηθώλ Γηαδηθαζηώλ ζε Δπίπεδν Πεξηθεξεηαθώλ 

Δλνηήησλ αλεμάξηεηα πνζνύ ηεξώληαο ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

11. Σν Π.Γ. 242/96 (ΦΔΚ 179/Α/7-8-1996) «Καζνξηζκόο πξνϋπνζέζεωλ, ηξόπνπ θαη 

δηαδηθαζίαο γηα ηελ εθκίζζωζε, ηε δωξεά, ηελ παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο, ηελ εθπνίεζε, ηε 

κίζζωζε θαη ηελ αγνξά αθηλήηωλ θαη θηλεηώλ πξαγκάηωλ ηωλ λνκαξρηαθώλ 

απηνδηνηθήζεωλ».  

12. Σελ Δγθύθιην 4/1997 (α.π.5930/15-4-1997) κε ηελ νπνία επηζεκαίλεηαη όηη «Όζα 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλω γηα ηε δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηωλ δηαηάμεωλ πεξί πξνκεζεηώλ, 

πξνθεηκέλνπ πεξί αγνξάο θηλεηώλ, ηζρύνπλ αλαινγηθά θαη ζηε κίζζωζε θηλεηώλ.». 

Δηδηθόηεξα γηα ηελ αγνξά θηλεηώλ αλαθέξεηαη όηη : «Η αγνξά θηλεηώλ πξαγκάηωλ εθ 

κέξνπο ηωλ λνκαξρηαθώλ απηνδηνηθήζεωλ δηέπεηαη ηόζν από ην λνκηθό πιαίζην πνπ αθνξά 

ζηηο πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ, όζν θαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ.242/96. Οη δηαηάμεηο πεξί 

πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ εθαξκόδνληαη νζάθηο ππάξρεη έλαο επξύηεξνο 

πξνγξακκαηηζκόο πξνκεζεηώλ ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο, όπωο π.ρ . πξνκήζεηα 

αξηζκνύ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, - γξαθηθήο ύιεο θιπ . Σηηο πεξηπηώζεηο , όκωο , 

αγνξάο κεκνλωκέλωλ θηλεηώλ πξαγκάηωλ παξέρεηαη ζηε λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε ε 

επρέξεηα ηεο εθαξκνγήο είηε ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ π.δ.242/96, είηε ηωλ δηαηάμεωλ πεξί 

πξνκεζεηώλ.» 

13. Καζώο ε παξνύζα πξνκήζεηα απνηειεί κέξνο ελόο επξύηεξνπ πξνγξακκαηηζκνύ ηεο 

Π.Ι.Ν. γηα ηελ δεκηνπξγία πξνζβάζηκσλ παξαιηώλ ζε όιεο ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο θαη 

ηελ ηνπνζέηεζε ζπζθεπώλ πξόζβαζεο ζε παξαιίεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

δήκνπο, ε παξνύζα εκπίπηεη ζηηο πξνβιέςεηο ηεο αλσηέξσ εγθπθιίνπ θαη δη’επεηαη από ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 πεξί πξνκεζεηώλ. 

14. Η δαπάλε ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο Π.Ι.Ν  έηνπο 2022 ζηνλ Φνξέα 05.071 K.A. 

Eμόδσλ 9899.022.025.001, ύςνπο 16.120,00€ γηα ηελ «ΠΔ ΚΔΡΚΤΡΑ : ΔΣΗΙΟ 

ΤΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ 2 ΤΚΔΤΔ Δ ΓΤΟ ΠΑΡΑΛΙΔ ΒΟΡΔΙΑ ΚΔΡΚΤΡΑ».  

15. Σελ από 22/07/2022 πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε κεηαμύ ηεο Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ – 

Π.Δ. Κέξθπξαο θαη ηνπ Γήκνπ Βόξεηαο Κέξθπξαο  

16. Σν ππ’ αξ. νηθ.59104/25184/18-07-2022 Πξσηνγελέο Αίηεκα (ΑΓΑΜ: 22REQ010958406) 

γηα ηελ «ΠΔ ΚΔΡΚΤΡΑ : ΔΣΗΙΟ ΤΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ 2 ΤΚΔΤΔ Δ ΓΤΟ ΠΑΡΑΛΙΔ 

ΒΟΡΔΙΑ ΚΔΡΚΤΡΑ». 

17. Σελ αξηζ. 609-33/19-07-2022 απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο πεξί έγθξηζε 

εμεηδίθεπζεο πίζησζεο γηα δαπάλεο ηεο Π.Δ. Κέξθπξαο. 

18. Σελ αλάιεςε ππνρξέσζεο κε α/α 1463/20-07-2022 πνζνύ 16.120,00€ 

19. Σν ππ΄ αξ. νηθ.60592/25821/22-07-2022 Δγθεθξηκέλν Αίηεκα (ΑΓΑΜ: 

22REQ010983678) γηα ηελ «ΠΔ ΚΔΡΚΤΡΑ : ΔΣΗΙΟ ΤΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ 2 ΤΚΔΤΔ Δ 

ΓΤΟ ΠΑΡΑΛΙΔ ΒΟΡΔΙΑ ΚΔΡΚΤΡΑ». 

20. Σν από 25/07/2022 κήλπκα ειεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ ηεο Γ/λζεο Γεκόζηαο Τγείαο & 

Κνηλσληθήο Μέξηκλαο κε ην νπνίν καο ζηάιζεθαλ νη Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα 

ζηνηρεία ππνςεθίνπ αλαδόρνπ. 

21. Σν γεγνλόο όηη ε εηαηξεία ΣΟΒΔΑ είλαη ν θαηαζθεπαζηήο θαη λόκηκνο αληηπξόζσπνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο απηόλνκεο πξόζβαζεο ΑκεΑ ζηελ ζάιαζζα (βνεζεηηθή δηάηαμε SEATRAC). 

22. Σελ ππ’ αξηζ. 59070 ΑΠΑ 2022/19-07-2022 (ΑΓΑ:9ΘΠΛΗ-7ΝΚ) Απόθαζε ηεο Κηεκαηηθήο 

Τπεξεζίαο Κέξθπξαο ζρεηηθά κε ηελ παξαρώξεζε, ηκεκάησλ αηγηαινύ ζηνλ Γήκν Βόξεηαο 

Κέξθπξαο γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ πξόζβαζεο ησλ ΑΜΔΑ ζηε ζάιαζζα. (ζηηο παξαιίεο: 1) 

Άγηνο ππξίδσλαο Πεξίζεηαο, 2) Ρόδα, ζηελ επηθξάηεηα ηνπ Γήκνπ Βόξεηαο Κέξθπξαο.) 

 

Αλαθνηλώλεη όηη: 

Πξνηίζεηαη λα πξνρωξήζεη, κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, ζηελ ελνηθίαζε 

εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη απεγθαηάζηαζε ζπζηεκάηνο απηόλνκεο πξόζβαζεο ΑκεΑ 

ζηελ ζάιαζζα (SEATRAC) γηα ηε πεξίνδν ηνπ 2022, γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πξόζβαζεο 

ηωλ ΑΜΔΑ ζε δύν (2) παξαιίεο ηνπ Γήκνπ Βόξεηαο Κέξθπξαο. Πξόθεηηαη γηα ηηο 

παξαιίεο: 

ΑΔΑ: 6Ρ7Ο7ΛΕ-Φ22





1. Άγηνο ππξίδωλαο Πεξίζεηαο,  

2. Ρόδα,  

Ο ελδηαθεξόκελνο δύλαηαη λα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν 

απηνπξνζώπσο, ηαρπδξνκηθά (κε ζπζηεκέλε επηζηνιή) ή κέζσ εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξώλ 

(courier), ζηε Γξακκαηεία ηεο ΠΔ Κέξθπξαο, π. ακάξα 13 (2νο όξνθνο) ζηελ Κέξθπξα έσο ηε 

Γεπηέξα 08-08-2022 θαη ώξα 12:00 κ.κ. 

Δλαιιαθηηθά, ε πξνζθνξά κπνξεί λα θαηαηεζεί θαη ειεθηξνληθά ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεύζπλζε k.kiriaki@pin.gov.gr. Ο ελδηαθεξόκελνο ππνρξενύηαη λα απνζηείιεη ζε απηήλ 

ηελ πεξίπηωζε ην ζύλνιν ηωλ παξαπάλω δηθαηνινγεηηθώλ. 

Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία & ώξα, είλαη εθπξόζεζκε θαη 

επηζηξέθεηαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηεί. 

Η παξνύζα Πξόζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξάο ζα αλαξηεζεί ζην Κ.Η.Μ.Γ.Η. . 

Η Πξόζθιεζε Δθδήιωζεο Δλδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηνλ ιζηόηοπο ηεο Π.Ι.Ν ζηε δηεύζπλζε: 

www.pin.gov.gr. 

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξόζθιεζε δίδνληαη από ηo Tκήκα Πξνκεζεηώλ -Γ/λζε Οηθνλνκηθνύ ΠΔ 

Κέξθπξαο, (ηει.26613 –62257, 259, email: k.kiriaki@pin.gov.gr ).  

1. ΦΤΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ 

Σν αληηθείκελν ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο είλαη ε ελνηθίαζε, εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη 

απεγθαηάζηαζε ζπζηεκάηνο απηόλνκεο πξόζβαζεο ΑκεΑ ζηελ ζάιαζζα (βνεζεηηθή δηάηαμε 

SEATRAC) γηα ηελ πεξίνδν ηνπ 2022, γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πξόζβαζεο ησλ ΑΜΔΑ ζε δύν (2) 

παξαιίεο ηνπ Γήκνπ Βόξεηαο Κέξθπξαο. Πξόθεηηαη γηα ηηο παξαιίεο:  

1. Άγηνο ππξίδσλαο Πεξίζεηαο,  

2. Ρόδα,  

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη έωο ηελ 01/10/2022. 

Η πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο ελ ιόγσ απεπζείαο αλάζεζεο αλέξρεηαη ζην ζπλνιηθό πνζό ησλ 

16.120,00 επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24% (13.000,00 επξώ άλεπ Φ.Π.Α.). 

Η παξαπάλσ ππεξεζία θαηαηάζζεηαη ζηνλ αθόινπζν θσδηθό ηνπ Κνηλνύ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ: 

(CPV) : [51500000-7] –  Τπεξεζίεο εγθαηάζηαζεο κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνύ. 

Η αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, αλαθέξνληαη ζην 

ζπλεκκέλν ζηελ παξνύζα ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. 

2. ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο: 

Α. Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

1. Τπεύζπλε δήιωζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπωο 

εθάζηνηε ηζρύεη, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο παξνύζαο 

πξόζθιεζεο εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ, ρσξίο ζεώξεζε 

ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο, ε νπνία ζα θέξεη σο εκεξνκελία, ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο θαη λα δειώλεηαη: 

a. Όηη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο 

πξόζθιεζεο. 

b. Γελ έρνπλ θώιπκα απνθιεηζκνύ από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαδηθαζία ζύλαςεο 

ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 (παξ. 1,2 & 4) θαη 74 ηνπ Ν. 

4412/2016, γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνύλ λα 

απνθιεηζζνύλ. 

c. Όηη ε πξνζθνξά ηνπο είλαη ζύκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

Πξόζθιεζεο ηηο νπνίεο απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα. 

mailto:k.kiriaki@pin.gov.gr
http://www.pin.gov.gr/
mailto:k.kiriaki@pin.gov.gr
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d. Όηη ε πξνζθνξά ηνπο ηζρύεη γηα 120 εκέξεο από ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο 

εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ. 

2. Ννκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο (π.ρ. πξόζθαην θωδηθνπνηεκέλνπ 

θαηαζηαηηθό  θαη νη ηπρόλ κεηαγελέζηεξέο ηξνπνπνηήζεηο). 

3. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ηνπ Γηαρεηξηζηή αλ ε εηαηξεία είλαη Δ.Π.Δ ή Ο.Δ., ηνπ 

Γηεπζύλνληα πκβνύινπ θαη ησλ κειώλ ηνπ Γ.. αλ ε εηαηξεία είλαη Α.Δ. (ή, ειιείςεη 

απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ 

θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ 

ιόγσ νηθνλνκηθόο θνξέαο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή 

ηνπ. 

4. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο θαηά πεξίπηωζε αξρήο, πνπ εθδίδεηαη από ηνλ νηθείν 

Αζθαιηζηηθό Φνξέα, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ πνπαθνξνύλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη 

επηθνπξηθήο) ζηνπο αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύοζηνπο νπνίνπο είλαη ππόρξενο ζε 

θαηαβνιή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, πνπ λα έρεη εθδνζεί έωο ηξεηο (3)κήλεο πξηλ από 

ηελ ππνβνιή ηνπ (ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΟΣΗΣΑ). 

5. Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο θαηά πεξίπηωζε αξρήο, πνπ εθδίδεηαη από ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθώλ / ππεξεζία TAXISNET, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνο σο 

πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ, πνπ λα έρεη εθδνζεί έωο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ 

από ηελ ππνβνιή ηνπ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΟΣΗΣΑ). 

6.  Πηζηνπνηεηηθό όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο δελ ηειεί ππό πηώρεπζε ή έρεη ππαρζεί 

ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππό αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή ή από ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

πηωρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηόηεηεο ή δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθύπηνπζα από παξόκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο 

λόκνπ. 

7. Πηζηνπνηεηηθό/βεβαίωζε εγγξαθήο ζην νηθείν επαγγεικαηηθό κεηξών, ην νπνίν 

εθδίδεηαη από ην νηθείν Δπηκειεηήξην, γίλεηαη απνδεθηό, εθόζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο 

ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο,εθηόο αλ, ζύκθσλα κε ηηο 

εηδηθόηεξεο δηαηάμεηο απηώλ, θέξεη ζπγθεθξηκέλν ρξόλνηζρύνο. 

Β) Σερληθή Πξνζθνξά 

Η Σερληθή πξνζθνξά, ζα ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο 

ηεο παξνύζεο.  

Γ) Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

Σελ πξνζθνξά, ε νπνία ζα δίλεηαη ζε επξώ (άλεπ θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.) 

θαη κέρξη δύν (2) δεθαδηθά ςεθία, γηα ην ζύλνιν ηνπ πξνθεξπζζόκελνπ έξγνπ. 

Φόξνη, ΦΠΑ, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, θάζε άιιε λνκηθή επηβάξπλζε θαζώο θαη θάζε άιιε δαπάλε 

κε ξεηά θαζνξηδόκελε από ηελ παξνύζα, επηβαξύλνπλ ηνλ αλάδνρνθαη ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ζπλππνινγηζζεί ζηελ πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδόκελνπ. 

Πξνζθνξά πνπ ζα ππεξβαίλεη ηελ πξνϋπνινγηζζείζα δαπάλε, ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 

εκεηώλεηαη όηη: 

Η πξνζθνξά θαη θάζε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληα πνπ ηπρόλ απαηηείηαη, ππνγξάθεηαη από ηνλ ίδην 

ή ηνλ λόκηκν εθπξόζσπό ηνπ. Ωο εθπξόζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

παξόληνο άξζξνπ, λνείηαη ν λόκηκνο εθπξόζσπνο απηνύ, όπσο πξνθύπηεη από ην ηζρύνλ 

θαηαζηαηηθό ή ην πξαθηηθό εθπξνζώπεζήο ηνπ θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξά ή αίηεζεο 

ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθό πξόζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθό 

θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο. 

3. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 
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Η απεπζείαο αλάζεζε δηελεξγείηαη κε Απόθαζε ηεο Πεξηθεξεηάξρε Ινλίσλ Νήζσλ ρσξίο λα 

απαηηείηαη ε ζπγθξόηεζε ζπιινγηθνύ νξγάλνπ γηα ην ζθνπό απηό (αξζξ.118 παξ.2 ηνπ 

Ν.4412/2016). 

εκεηώλεηαη όηη δελ ιακβάλνληαη ππόςε πξνζθνξέο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ δελ πξνζθιήζεθαλ 

λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά (άξζξν 120 παξ. 3Α ηνπ Ν.4412/2016, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρύεη). 

4. ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΣΗΔΙ 

Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεη από ηελ Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ από ην ζπγθεθξηκέλν ΚΑΔ 

ζηνλ νπνίν έρεη πξαγκαηνπνηεζεί δέζκεπζε θαη έγθξηζε δαπάλεο πξνζθόκηζε ησλ λνκίκσλ 

παξαζηαηηθώλ / δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαηά ηνλ ρξόλν 

πιεξσκήο θαη ηε ζύληαμε ηεο βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη παξαιαβήο, ζύκθσλα κε ηα 

νξηδόκελα ζην άξζξν 208 & 219 ηνπ Ν.4412/2016. 

Η πιεξσκή ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεη βάζεη ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ (Παξαδνηέα, 

Σηκνιόγην κε ηνλ αλαινγνύληα ΦΠΑ, Βεβαίσζε Καιήο Δθηέιεζεο θαη Παξαιαβήο Δηδώλ, 

Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα, Έθδνζε αλάινγνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο) θαη αθνύ 

γίλνπλ όιεο νη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θξαηήζεηο.  

Ο «Αλάδνρνο» ππόθεηηαη ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ, όπσο ηζρύνπλ. 

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί λνκίκσλ θξαηήζεσλ 

ή/θαη θόξνπ εηζνδήκαηνο ή νπνηαδήπνηε άιιε ηξνπνπνίεζε/ζπκπιήξσζε ηπρόλ δηαηάμεσλ, νη 

όξνη ηεο Πξόζθιεζεο, θαζώο θαη ηεο ζύκβαζεο, ζπκκνξθώλνληαη µε ηηο λέεο δηαηάμεηο. 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Η ελ ιόγσ δαπάλε βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ ηνπ 

εηδηθνύ θνξέα 05.071 θαη Κ.Α. Δμόδσλ 9899.022.028.001, ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022.  

6. ΥΡΟΝΟ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη από ηελ ππνγξαθή ηεο, κέρξη θαη ηελ απεγθαηάζηαζε ηεο 

ζπζθεπήο, κε ην πέξαο απηήο, ηελ 01/10/2022. 

Η αξκόδηα Τπεξεζία (Γ/λζε Γεκόζηαο Τγείαο & Κνηλσληθήο Μέξηκλαο) ζα βεβαηώζεη ηελ θαιή 

εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο κε ηε ζύληαμε Βεβαίσζεο Καιήο Δθηέιεζεο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα 

ζηα άξζξα 208 & 219 ηνπ Ν.4412/2016. 

Η ζύκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ζε πεξίπησζε πνπ πξνθύςνπλ αληηθεηκεληθά 

αηηηνινγεκέλεο ζπλζήθεο, εθόζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνύην ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε. 

 

Η ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 

 

 

ΡΟΓΗ ΚΡΑΣΑ-ΣΑΓΚΑΡΟΠΟΤΛΟΤ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  –  Τεχνικές προδιαγραθές 
 

Γηα ηελ ελνηθίαζε εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη απεγθαηάζηαζε ζπζηεκάηνο απηόλνκεο 

πξόζβαζεο ΑκεΑ ζηελ ζάιαζζα (SEATRAC) γηα ηε πεξίνδν ηνπ 2022, γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

πξόζβαζεο ησλ ΑΜΔΑ ζε δύν (2) παξαιίεο ηνπ Γήκνπ Βόξεηαο Κέξθπξαο. Πξόθεηηαη γηα ηηο 

παξαιίεο: 

1. Άγηνο ππξίδσλαο Πεξίζεηαο,  

2. Ρόδα,  

Σν SEATRAC είλαη κε-κόληκε απηόλνκε ζπζθεπή πνπ παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ζε ΑκεΑ, άηνκα κε 

θηλεηηθά πξνβιήκαηα, ειηθησκέλνπο, εγθπκνλνύζεο, εκπνδηδόκελα άηνκα, θιπ. λα κπαίλνπλ θαη 

λα βγαίλνπλ από ηε ζάιαζζα απηόλνκα, ρσξίο ηε βνήζεηα ζπλνδνύ αηόκνπ. 

 

Δθόζνλ απαηηείηαη, ε αιπζίδα πξνζβαζηκόηεηαο, εθηόο ηεο ζπζθεπήο SETRAC ζπκπιεξώλεηαη θαη 

από: 

 κε κόληκν, μύιηλν, ζπλαξκνινγνύκελν δηάδξνκν από ην ρώξν ζηάζκεπζεο ΑκεΑ ηεο 

παξαιίαο έσο ηε ζπζθεπή, θαη 

 κε κόληκν, μύιηλν, ζπλαξκνινγνύκελν απνδπηήξην ΑκεΑ 

 

Η πξνο πξνκήζεηα ππεξεζία ζα πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθά ηηο εμήο εξγαζίεο: 

 Μίζζσζε ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο βνεζεηηθήο δηάηαμεο SEATRAC, ζπλνδεπόκελεο από 

αλαβαζκηζκέλν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο (software), γηα ηε ζεξηλή πεξίνδν ηνπ 

2022. 

 Αξρηθή ζπληήξεζε/έιεγρνο ηνπ SEATRAC θαη εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ παξαιία, θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο ζεξηλήο πεξηόδνπ ή θαηόπηλ εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο. 

 Helpdesk – Σειεθσληθή Δμππεξέηεζε ρξεζηώλ, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα πνπ ζα είλαη 

εγθαηεζηεκέλν ην SEATRAC. 

 Ηκεξήζηνο δηαγλσζηηθόο έιεγρνο νξζήο ιεηηνπξγίαο κέζσ ηειεκεηξίαο, θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα πνπ ζα είλαη εγθαηεζηεκέλν ην SEATRAC. 

 Πεξηνδηθνί έιεγρνη θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζρεηηθέο αλαθνξέο πξνο ηελ Τπεξεζία, θαζ’ όιε 

ηε δηάξθεηα πνπ ζα είλαη εγθαηεζηεκέλν ην SEATRAC. 

 Σαθηηθή ζπληήξεζε ηνπ SEATRAC (εμνπιηζκνύ & ινγηζκηθνύ) θαη ζρεηηθέο αλαθνξέο πξνο 

ηελ Τπεξεζία, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα πνπ ζα είλαη εγθαηεζηεκέλν ην SEATRAC. 

 Δπηδηόξζσζε βιαβώλ ζε ιηγόηεξν από 48 ώξεο θαζώο θαη άκεζα δηαζέζηκα αληαιιαθηηθά 

όπνηε απαηηεζνύλ, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα πνπ ζα είλαη εγθαηεζηεκέλν ην SEATRAC. 

 Αζθαιηζηηθό ζπκβόιαην θάιπςεο αζηηθήο επζύλεο γηα ηελ πεξίπησζε αηπρεκάησλ, θαζ’ 

όιε ηε δηάξθεηα πνπ ζα είλαη εγθαηεζηεκέλν ην SEATRAC. 

 Γηάζεζε ρεηξηζηεξίσλ ηνπ SEATRAC ζηνπο ρξήζηεο, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα πνπ ζα είλαη 

εγθαηεζηεκέλν ην SEATRAC. 

 Γηαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθήο ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

εμνπιηζκνύ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ησλ ρξεζηώλ, θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα πνπ ζα είλαη εγθαηεζηεκέλν ην SEATRAC: 

 Σειεκεηξία 

 ύγρξνλα εξγαιεία ΣΠΔ (live feed, live maps, sms/email notifications) 

 Πξνώζεζε θαη πξνβνιή παξαιηώλ ζε internet, social media, θιπ. 

 Απεγθαηάζηαζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ SEATRAC, αθήλνληαο ηελ παξαιία ζηελ πξόηεξε 

θαηάζηαζε, θαηά ηε ιήμε ηεο ζεξηλήο πεξηόδνπ ή θαηόπηλ εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο. 

Αλαιπηηθόηεξα ν αλάδνρνο: 

Θα εγθαηαζηήζεη ζηηο θνηλόρξεζηεο παξαιίεο «Άγηνο ππξίδωλαο Πεξίζεηαο» & «Ρόδα», 

ρσξηθήο αξκνδηόηεηαο ηνπ Γήκνπ Βόξεηαο Κέξθπξαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Κέξθπξαο ηεο 
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Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ζύζηεκα απηόλνκεο πξόζβαζεο ΑκεΑ ζηε 

ζάιαζζα καδί κε αλαβαζκηζκέλν software δηαρείξηζεο. 

 Θα ηνπνζεηήζεη μύιηλν βάζξν δίπια από ην ζεκείν αθεηεξίαο γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο 

κεηάβαζεο ησλ ρξεζηώλ ζην θάζηζκα ηεο ζπζθεπήο. 

 Θα ηνπνζεηήζεη (εθόζνλ απαηηείηαη) κε κόληκν, μύιηλν, ζπλαξκνινγνύκελν δηάδξνκν από 

ην ρώξν ζηάζκεπζεο ΑκεΑ ηεο παξαιίαο έσο ην SEATRAC. 

 Θα δηαζέηεη ρεηξηζηήξηα ζηνπο ρξήζηεο ηνπ SEATRAC. 

 Θα δηαζέηεη/ιεηηνπξγεί Helpdesk – Σειεθσληθή Δμππεξέηεζε ησλ ρξεζηώλ. 

 Θα ιακβάλεη όια ηα αλαγθαία κέηξα (παξνρή νδεγηώλ ρξήζεο, ηνπνζέηεζε ζήκαλζεο 

αζθαιείαο θιπ) πνπ ζα ζπκ΄βαιινπλ ζηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ρξεζηώλ ηεο 

ζπζθεπήο. 

 Θα θαιύπηεη κε αζθαιηζηηθό ζπκβόιαην αζηηθήο επζύλεο ηε ιεηηνπξγία ηνπ SEATRAC θαη 

έηζη ε Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Κέξθπξαο απαιιάζζεηαη από θάζε αζηηθή επζύλε γηα 

αηπρήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνύλ. 

 Θα είλαη ππεύζπλνο επίζεο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ SEATRAC (εμνπιηζκνύ θαη 

ινγηζκηθνύ) θαη ζα πξαγκαηνπνηεί εκεξήζην έιεγρν νξζήο ιεηηνπξγίαο κέζσ ηειεκεηξίαο. 

 Θα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ επηδηόξζσζε βιάβεο ηνπ SEATRAC (εμνπιηζκνύ θαη ινγηζκηθνύ) 

ζε ιηγόηεξεο από 48 ώξεο. 

 Θα δηαζθαιίζεη ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν θαη ζα θαιύςεη ην θόζηνο ηεο ζύλδεζεο, ώζηε λα 

ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ιήςεο δσληαλήο εηθόλαο θαη εθηέιεζεο δηαγλσζηηθώλ πξσηνθόιισλ 

/ ηειεκεηξίαο. 

 Θα αλαξηήζεη ζηελ παξαιία εκθαλή πηλαθίδα ε νπνία ζα αλαθέξεη πιεξνθνξίεο ηνπ 

SEATRAC θαη ηξόπνπο επηθνηλσλίαο κε ην Helpdesk.  

 Θα αλαιάβεη ηελ πξνώζεζε ηεο πξνζβάζηκεο παξαιίαο ζε ηζηνζειίδεο θαη social media. 

 Μεηά ην πέξαο ηεο θαινθαηξηλήο πεξηόδνπ ζα απεγθαηαζηήζεη ην SEATRAC θαη ζα αθήζεη 

ηελ παξαιία ζηελ πξόηεξε θαηάζηαζε. 

 

ΑΔΑ: 6Ρ7Ο7ΛΕ-Φ22
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