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Σύμφωνα με : 

1) Το Νόμο 2932/2001 (Φ.Ε.Κ. 145 Α'/27-06-2001) “Θαλάσσιες ενδομεταφορές – 
Γενική Γραμματεία Λιμένων – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Α.Ε.”. 
2) Το Νόμο 3333/2005 (Φ.Ε.Κ. 91 Α'/12-04-2005) “Χρήση αεροδρομίων επί υδάτινης 
επιφάνειας”. 
3) Την Υ.Α. 6814/2005 (Φ.Ε.Κ. 1801 Β’ /21-12-2005) “Προσωρινή άδεια 
αεροδρομίων επί υδάτινης επιφάνειας”. 
4) Την υπ’ αρίθμ. 35130/739/2010 (Φ.Ε.Κ. 1291Β’ / 11-08-2010) “αύξηση των 
χρηματικών ποσών του άρθρθου 83, παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχλή υπηρεσιών ή 
εκτέλεση έργων” 
5) Την υπ’ αριθ. 127/25-04-2012 Απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 
6) Τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 
Την 11η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., πρόχειρο μειοδοτικό 

διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για 
την εκτέλεση των υπηρεσιών  :  Αδειοδότησης Υδατοδρομίων στους λιμένες Κέρκυρας, 
Ερείκουσσας & Οθωνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης : 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.23%. 

ΑΡΘΡΟ 1 :  

Α)  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή 
κοινοπραξίες, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας και διαθέτουν εμπειρία και 
εξειδίκευση στην αδειοδότηση υδατοδρομίων που έχουν δημιουργηθεί και λειτουργήσει στην 
Ελλάδα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υφιστάμενη Νομοθεσία, καθώς και εμπειρία και 
εξειδίκευση στη συντήρηση και λειτουργία των αδειοδοτημένων υδατοδρομίων, εφόσον 
δικαιούνται και δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. 
και ασκούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της 
διακήρυξης. 

Η συμμετοχή των ανωτέρω στο διαγωνισμό μπορεί να γίνει, είτε απευθείας, είτε μέσω 
αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα. 

Β)   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι διαγωνιζόμενοι καταθέτουν ή αποστέλλουν στον Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. προσφορά στην Ελληνική 
γλώσσα με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέλθει στον ΟΛΚΕ ΑΕ όπως ορίζεται στα 
άρθρα 2 και 3. 

Η προσφορά συνοδεύεται απαραίτητα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά :  

1.1.   Φυσικά πρόσωπα.  
α.     Έλληνες πολίτες. 



1.1.1.Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν καταδικάστηκαν για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας. 

1.1.2.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν τελούν ή βρίσκονται στη διαδικασία κηρύξεως 
πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, συμβιβασμού με τους πιστωτές ή οι 
εργασίες της επιχείρησης τους έχουν ανασταλεί ή τελούν σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση. 

1.1.3.Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον 
αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φορολογικών υποχρεώσεων, 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

β.      Οι Αλλοδαποί. 

• Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδυνάμου εγγράφου έκδοσης τελευταίου τριμήνου 
αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να 
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους 
δραστηριότητα. 

• Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης από το 
οποίο να προκύπτει, ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις της παραγράφου 1.1.2. Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η υπόψη χώρα δεν εκδίδει τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά 
ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, που αναφέρονται στην παρ. 1.1.2. πρέπει να 
αντικατασταθούν αυτά με ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου προσώπου ενώπιον 
δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας 
Αρχής της χώρας εγκατάστασης. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση 
πρέπει να αντικατασταθεί αυτή από υπεύθυνη δήλωση τους.  

• Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης, που να προκύπτει ότι έχουν 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1.1.3. 

1.2. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά. 
1.2.1.Τα δικαιολογητικά της παρ. α' και β' του άρθρου 1 (παράγραφος 1.1) αντίστοιχα. 
Ειδικότερα σχετικά με το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου προς αυτό εγγράφου 
που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του νομικού προσώπου διευκρινίζεται ότι οφείλουν να το προσκομίσουν οι 
νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού και, επιπλέον, ανάλογα με τη νομική μορφή του, οι: 

α)   Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., 

β)   Διαχειριστές Ε.Π.Ε., 

γ)   Μέλη Δ.Σ. , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε.. 

1.2.2. Επιπλέον, οι Συνεταιρισμοί οφείλουν να προσκομίσουν και βεβαίωση εποπτεύουσας 
αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 



1.3. Κοινοπραξίες, Συμπράξεις, Ενώσεις 
Για κάθε μέλος της Ένωσης / Σύμπραξης / Κοινοπραξίας πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθούν 
όλα τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1.1.  και 1.2. ανάλογα με την περίπτωση (αλλοδαπό 
ή ημεδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και επιπλέον αυτών :  

α) συμφωνητικό  μεταξύ των μελών της Ένωσης / Σύμπραξης ή Κοινοπραξίας.  Στο 
συμφωνητικό θα πρέπει να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης και των μελών της για 
τη συμμετοχή της στον παρόντα διαγωνισμό και στην εκπροσώπηση αυτής και των μελών 
της έναντι του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.  

β) πράξη του αρμοδίου διοικητικού οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης κλπ, από το οποίο να 
προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του μέλους στην Ένωση κλπ, και στο διαγωνισμό. 
Στην περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου στην Ένωση κλπ η ανωτέρω πράξη   
αντικαθίσταται  από  Υπεύθυνη  Δήλωση  με  αντίστοιχο περιεχόμενο. 

1.4. Κοινοπραξίες (ή συμπράξεις ή ενώσεις) προσώπων που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά. 
Διευκρινίσεις: 

1.4.1. Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις, δικαιούνται να υποβάλλουν κοινή προσφορά. Η 
μετατροπή τους σε ορισμένη νομική μορφή είναι δυνατόν να απαιτηθεί, εάν τους ανατεθεί η 
σύμβαση και στο βαθμό που η μετατροπή τους είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 
σύμβασης. 

1.4.2. Οι υποψήφιοι ή οι υποβάλλοντες προσφορά οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του 
κράτους, στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν λάβει άδεια να παρέχουν την εν λόγω 
υπηρεσία, δεν μπορούν να απορριφθούν απλώς και μόνο επειδή έπρεπε να είναι νομικά 
πρόσωπα κατά την Ελληνική Νομοθεσία. 

1.4.3. Η προσφορά της κοινοπραξίας θα υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 
συμμετέχοντες στην κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με 
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το μέρος 
αυτής που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 

1.4.4. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλεγγύως 
και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης 

1.4.5. Σε περίπτωση που εξ αιτίας αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρα βία, μέλος 
της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας κατά το 
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολοκλήρωσης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 

1.5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
1.5.1. Όλοι ανεξαιρέτως οι ως άνω διαγωνιζόμενοι των παρ. 1.1. έως 1.4. θα υποβάλλουν 
επίσης νόμιμη βεβαίωση εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 
εκπρόσωπο τους. 



1.5.2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν εκτός από τα πιο πάνω κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά να καταθέσουν και δήλωση ότι αποδέχονται τους όρους του παρόντος 
διαγωνισμού. 

1.5.3.  Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν επίσης Υ.Δ. του Ν. 1599/1986 
άρθρο 8, ότι δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του 
Δημοσίου. 

1.5.4. Πιστοποιητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή θα 
συνοδεύονται από ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ στην Ελληνική από κρατική αρχή ή από 
εξουσιοδοτημένα από τη νομοθεσία άτομα. 

ΑΡΘΡΟ 2 :  τόπος & χρόνος διενέργειας του Διαγωνισμού  
2.1. Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, να την 
καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. (Γραμματεία, Κτίριο Νέου Επιβατικού Σταθμού 
– 1ος Όροφος, Νέο Λιμάνι, , Τ.Κ. 491 00 Κέρκυρα), μέχρι την ώρα έναρξης του διαγωνισμού. 

2.2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στα γραφεία του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. (Γραμματεία, 
Κτίριο Νέου Επιβατικού Σταθμού – 1ος Όροφος, Νέο Λιμάνι, Τ.Κ. 491 00 Κέρκυρα), με 
οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως 
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 
2.1. της παρούσας. 

2.3. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες 
προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των επομένων παραγράφων του 
παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη αλλά επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

2.4. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα παραλάβει από τη Γραμματεία του 
Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, όλες τις προσφορές. Όσες προσφορές 
κατατέθηκαν εμπρόθεσμα αποσφραγίζονται την ορισθείσα ώρα. Τις προσφορές που 
κατατέθηκαν εκπρόθεσμα τις παραδίδει στη Γραμματεία του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. για επιστροφή. 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 
 

3.1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο φάκελο σφραγισμένο, στον οποίο θα 
αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις : 

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

- Ο αριθμός της διακήρυξης. 

- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Τα στοιχεία του αποστολέα. 



Μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται δύο (2) επιμέρους 
ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι ως εξής: 

1ος ΦΑΚΕΛΟΣ: Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 1 της παρούσης, 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, 
με την ένδειξη "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ".  

2ος ΦΑΚΕΛΟΣ: Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, με την ένδειξη 
"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".  

Οι φάκελοι δικαιολογητικών και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις 
του κυρίως φακέλου. 

3.2. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη 
συμμετοχή σ' αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα.   

3.3. Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και μονογραμμένες από τον 
προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει 
κατά τον έλεγχο να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή.   

3.4. Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες ενενήντα (90) ημέρες 
από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν 
να παρατείνουν την προσφορά τους, γεγονός το οποίο οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να 
δηλώσουν εγγράφως στην προσφορά τους. 

ΑΡΘΡΟ 4 :  αντικείμενο υπηρεσιών – εργασιών / υποχρεώσεις ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 

Οι υπηρεσίες – εργασίες αφορούν στην “Αδειοδότηση Υδατοδρομίων στους 
λιμένες Κέρκυρας, Ερείκουσσας & Οθωνών” και συγκεκριμένα : 

1. Σύνταξη του προβλεπόμενου Τεχνικού φακέλου – εγχειριδίων που απαιτούνται από 
την κείμενη Νομοθεσία περί λειτουργίας Υδατοδρομίων. 

2. Να προβεί στην ανάλυση των τοπικών δεδομένων (γεωγραφικών υποδομών και 
αναγκών) 

3. Να προβεί στον Χωροταξικό σχεδιασμό στον χερσαίο και υδάτινο χώρο του 
Υδατοδρομίου. 

4. Να πραγματοποιήσει εμπεριστατωμένη έρευνα για την επιλογή των πλέον 
κατάλληλων υδατοδιαδρόμων για την προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση των 
υδροπλάνων. 

5. Να υλοποιήσει την επεξεργασία επίσημου Ναυτικού Χάρτη της περιοχής με πλήρη 
αποτύπωση του Υδατοδρομίου. 

6. Να συντάξει Τοπογραφικό Διάγραμμα κλίμακας 1/5000 σε χάρτη της Γ.Υ.Σ. 



7. Να συνδράμει τον “Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.” στην απόκτηση όλων των απαραίτητων 
νομιμοποιητικών εγγράφων και να τον εκπροσωπεί όταν και όπου αυτό απαιτείται σε 
συναντήσεις με τις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες. 

8. Να συνδράμει χωρίς επιπλέον αμοιβή στην αναπροσαρμογή των μελετών, εγχειριδίων 
και εγγράφων που θα απαιτηθούν εφόσον ψηφιστεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη 
λειτουργία των Υδατοδρομίων.     

ΑΡΘΡΟ 5 :  απαιτούμενα προσόντα ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο να φαίνεται : 

1. Η εμπειρία και εξειδίκευση στην αδειοδότηση υδατοδρομίων που έχουν δημιουργηθεί 
και λειτουργήσει στην Ελλάδα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υφιστάμενη 
Νομοθεσία. 

2. Η εμπειρία και εξειδίκευση στη συντήρηση και λειτουργία των αδειοδοτημένων 
υδατοδρομίων. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 :  χρόνος εκτέλεσης εργασιών  
Το χρονικό διάστημα παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών είναι :  τέσσερις (4) 

μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής ΣΥΜΒΑΣΗΣ εντός της οποίας θα πρέπει 
να έχει ολοκληρώσει τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παράγραφοι 1 έως και 6 της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 :  τρόπος πληρωμής 
Η καταβολή του ποσού θα γίνει με την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής σε 

χρονικό διάστημα 30 ημερών από την έκδοση του αντίστοιχου Τιμολογίου Παροχής 
Υπηρεσιών από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και προσκομίζοντας ισχύουσα Φορολογική και Ασφαλιστική 
Ενημερότητα.   

ΑΡΘΡΟ 8 :  αναθεώρηση τιμών 
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής. 

ΑΡΘΡΟ 9 :  ενστάσεις 
Ένσταση επιτρέπεται κατά τις διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής 

διαγωνιζομένου σε αυτόν, της νομιμότητας της διενέργειάς του ως και την κατακυρωτική 
απόφαση μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος 
έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. 

Η ένσταση, δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά 
τη διαδικασία αξιολόγησης από την Επιτροπή Διαγωνισμού η οποία γνωμοδοτεί σχετικά.  Επί 
της ένστασης αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Κ.Ε. Α.Ε. 

 



ΑΡΘΡΟ 10 :  πληροφόρηση ενδιαφερομένων 
Πληροφορίες για το Διαγωνισμό παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Ο.Λ.ΚΕ. 

Α.Ε., κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλέφωνα : 26610-45551 & 39824 και στα email : 
info@corfuport.gr και  angelc@olke.gr . 

ΑΡΘΡΟ 11 :  δημοσίευση 
Η Διακήρυξη θα δημοσιευτεί σε δύο τοπικές εφημερίδες καθώς και στο site του 

“Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.” www.corfuport.gr  

 

 

Ο Πρόεδρος &  
Δ/νων Σύμβουλος “Ο.Λ.ΚΕ.  Α.Ε.”  

 

ΣΩΤΗΡΗΣ  ΒΛΑΧΟΣ 
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