
                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 

ΠΡΟΣ 

                                                                            

ΤΟΒΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Μ.Ε.Π.Ε. 

Δ/νση:Π.Ο.Ε. ΠΑΤΡΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ 

Τ.Κ.26504 ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ 

Τηλ.2610 932240 

email:info@tobea .gr 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: 

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ». 
 

 

     

 Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, σε συνέχεια του με αρ.πρωτ 24671/30-06-

2022 έγγραφο της υπηρεσίας,  ενδιαφέρεται  να αναθέσει την υπηρεσία  με τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

και ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ»  , με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού    

3.472,00 €, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 

 

Για την κάλυψη της 998/24239/28-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010829854 και ΑΔΑ: 

96ΩΕ46ΜΓ2Α-Α0Α) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της 

Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη 

διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και 

τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης . 

 

Αφού  λάβετε  υπόψη τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της επισυναπτόμενης μελέτης , 

παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία στο γραφείο 

Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων 

(Δ/νση Λ. Αλεξάνδρας 6Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα.), μέχρι  11/07/2021 και ώρα 12:00 μ.μ.,  

με τα εξής δικαιολογητικά: 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                       

ΤΗΛ: 26613 62794,799,781                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΡΚΥΡΑ     06/07/2021 

Αρ. Πρωτ.:    25552 

 

 

 

 

 

 





1. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, που τηρείται στο κράτος 

– μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε 

αυτό και το ειδικό επάγγελμά του.  

 

2. Υπεύθυνη  δήλωση ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 με βεβαίωση  του γνησίου της υπογραφής 

του ενδιαφερομένου, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από τα ΚΕΠ, βάσει του δελτίου 

ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν. 2690/1999, 

εκτός και αν η υπεύθυνη δήλωση έχει εκδοθεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 

Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α’ 167). 

 

3. Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό  του Δημοσίου 

 

4. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό  του Δημοσίου 

 

5. Οικονομική προσφορά                                                                                                                                      

 

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλείστε  να  επικοινωνήσετε  

με το τμήμα  Προμηθειών τηλ. 26613 62794 ,799,781 e-mail: promithion@corfu.gov.gr.                                        

 

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν 

προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021) 

 

Συνημμένα: 

1. Μελέτη 

2. Οικονομική Προσφορά  

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

                                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ 

 

 

 

 

   





 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΗΜΟΣ KENTΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

« ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ   

  ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ» 
 
 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2022 

 

 

 

 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.472,00  € 
ΚΩΔΙΚΟΣ  :Κ.Α. 15.6265.007 /   3.472,00 € 

    
 

 

2022 
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ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

 

 
 

 
 

ΦΟΡΕΑΣ: 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
ΧΡΗΣΗ: 

«EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ» 

 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
3.472,00  € (με ΦΠΑ 24%) 
2022 

   

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά στην  παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και απεγκατάστασης εξοπλισμού 

πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα  σε οργανωμένη δημοτική παραλία του Δήμου Kεντρικής Κέρκυρας και 

Διαποντίων Νήσων . 

Πρόκειται για  παροχή υπηρεσιών για τη χρήση του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού που διαθέτει ο Δήμος της 

Κέρκυρας &Διαποντίων Νήσων για την πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα στην παραλία ΝΑΟΚ. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

Στην παρούσα μελέτη αναφερόμαστε σε παροχή υπηρεσίας  που καλύπτει την ανάγκη του Δήμου Κεντρικής 

Κέρκυρας κ Δ.Ν. για την εγκατάσταση και απεγκατάσταση ενός ιδιόκτητου συστήματος τεχνολογικού εξοπλισμού 

seatrackγια την παραλία του Ν.Α.Ο.Κ. στην διάρκεια της τρέχουσας θερινής περιόδου 2022 με απώτερο στόχο την 

πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα  στην θάλασσα. 

 

Συνοπτικά περιλαμβάνεται :  

• Συντήρηση SEATRACTM  

• Εγκατάσταση SEATRACTM  

• Απεγκατάσταση SEATRACTM  

• Διασφάλιση καλής λειτουργίας  

• Δοκιμή καλής λειτουργίας  

• Περιοδικοί έλεγχοι καλής λειτουργίας  

• Διαθέσιμα ανταλλακτικά  

• Επιδιόρθωση βλάβης σε λιγότερο από 48 ώρες  

• Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση πελατών / χρηστών  

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ SEATRACTM 

 

Ο ανάδοχος  μέσω της προτεινόμενης διαδικασίας θα συντηρήσει για λογαριασμό του Δήμου Κεντρικής 

Κέρκυρας τη συσκευή για την αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα ΑΜΕΑ SEATRACTM που είχε εγκατασταθεί και 

λειτουργούσε τη θερινή περίοδο του 2021. Η συντήρηση περιλαμβάνει τον έλεγχο της κατάστασης της συσκευής 

μετά τη θερινή περίοδο λειτουργίας και χειμερινή περίοδο αποθήκευσης. Αντικατάσταση των κινούμενων μερών 

που έχουν υποστεί φθορά καθώς και των μερών που έχουν διαβρωθεί. Δεν συμπεριλαμβάνονται φθορές από 

κακόβουλη χρήση. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SEATRACTM  
Η συσκευή SEATRACTM θα εγκατασταθεί από εξειδικευμένο προσωπικό της αναδόχου εταιρίας  στο ίδιο 

σημείο που είχε εγκατασταθεί και το 2021. Το σημείο εγκατάστασης είναι απαραίτητο να είναι το ίδιο για να μην  

χρειαστεί να γίνουν επεμβάσεις στην συσκευή. Η εγκατάσταση της συσκευής θα πραγματοποιηθεί στο χρόνο που 

θα συμφωνηθεί με τη διεύθυνση του Δήμου. 

ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SEATRACTM  
Μετά το πέρας της θερινής περιόδου του 2022 η συσκευή θα απεγκατασταθεί και θα αποσυναρμολογηθεί 





 

 3 

από εξειδικευμένο δυναμικό της εταιρίας  .  

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Δ.Ν. θα την παραλάβει ώστε να την αποθηκεύσει στις εγκαταστάσεις του.  

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Η συσκευή που θα επανατοποθετηθεί στην παραλία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας είναι προϊόν διαρκούς 

εξέλιξής με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη. Ταυτόχρονα με τις εργασίες επανατοποθέτησης θα 

πραγματοποιηθεί και αναβάθμιση της συσκευής σε όσα σημεία είναι δυνατό στο συγκεκριμένο μοντέλο.  

Επιπρόσθετα θα παρέχεται από την ανάδοχο εταιρία  οποιαδήποτε υποστήριξη χρειαστεί τόσο σε επίπεδο 

υλικών όσο και σε επίπεδο τεχνογνωσίας για την ευκολότερη και ασφαλέστερη πρόσβαση των ΑΜΕΑ στο θαλάσσιο 

περιβάλλον.  

ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Με την εγκατάσταση και παράδοση της συσκευής θα πραγματοποιηθεί δοκιμή καλής λειτουργίας της 

συσκευής ως πλήρες σύστημα αλλά και των υποσυστημάτων υποστήριξής της. Η δοκιμή πραγματοποιείται ώστε να 

διασφαλιστεί η ποιότητα και η τήρηση των προδιαγραφών.  

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Η ανάδοχος εταιρία θα  είναι υπεύθυνη για την καλή λειτουργία του SEATRACTM. Εξειδικευμένο προσωπικό 

θα επισκέπτεται το SEATRACTM τουλάχιστον μία φορά ανά μήνα για να ελέγξει την ορθή λειτουργία της διάταξης. 

Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας (ISO 9001_2015 και ISO 

14001_2015) που ακολουθεί η εταιρία και τα φύλλα ελέγχου αρχειοθετούνται και θα βρίσκονται στην διάθεση του 

Δήμουόποτε και αν ζητηθούν.  

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  
Η ανάδοχος εταιρία θα πρέπει να  έχει στη διάθεσή της σε επαρκές απόθεμα μια σειρά ανταλλακτικών για 

την κάλυψη των πιθανών βλαβών του συγκεκριμένου μοντέλου SEATRACTM.  

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ  
Η εταιρία θα είναι υπεύθυνη για την επιδιόρθωση βλάβης του SEATRACTM σε λιγότερες από 48 ώρες. Το 

εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας και των συνεργατών της θα μεριμνήσουν για την αποκατάσταση βλάβης σε 

διάστημα μικρότερο των 48 ωρών από τη στιγμή που εντοπίστηκε βλάβη.  

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ 
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση πελατών και τεχνικών αιτημάτων. Υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό των 

πιθανών αιτημάτων μέσω τηλεφώνου. 

Για όλα τα ανωτέρω, η αξία ανέρχεται στο ποσό των δύοχιλιάδωνκαι οκτακοσίωνευρώ(2.800,00 €)πλέον 

ΦΠΑ 24% (672,00 €) ήτοι συνολικού ποσού: τριών χιλιάδων και τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ 3.472,00 €.  

Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.800,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (672,00 €) , συνολικά 3.472,00€ και θα 

βαρύνει τον Κ.Α.15.6265.007 

H παροχή υπηρεσιών θα καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες για χρονικό διάστημα εντός της τρέχουσας 

καλοκαιρινής περιόδου, τουλάχιστον όσο διαρκεί η περίοδος λουόμενων και τουλάχιστον μέχρι 30/09/2022 ή και 

περισσότερο βάσει καιρικών συνθηκών.  

Ο κωδικός CPV που αντιστοιχεί είναι: 33193000-9. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Κέρκυρα,    /6/2022 

Ο  Συντάξας 
 
 
 
 
 

Διονύσιος Στρατηγός 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Κέρκυρα,  /6/2022 

ΟΠροϊστάμενος 
 

 
 
 
 

Μπατσούλης Θωμάς 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 
 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Κέρκυρα,      /6/2022 

ΗΑναπληρώτρια Προϊσταμένη της 
Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Κεντρικής 

Κέρκυρας &Διαποντίων Νήσων 
 
 

 

Μαρία Καλογιάννη 

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ4 
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ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

 

 
 

 
 

ΦΟΡΕΑΣ: 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
ΧΡΗΣΗ: 

« EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ » 

 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
3.472,00  € (με ΦΠΑ 24%) 
2022 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

1. Εγκατάσταση &απεγκατάσταση 

τεχνολογικού εξοπλισμού (seatrack)  

για την αυτόνομη πρόσβαση ΑΜΕΑ 

με κινητικά προβλήματα   στη 

θάλασσα, ιδιοκτησίας του Δήμου 

Κεντρικής Κέρκυρας & Δ.Ν. , στην 

θέση Ν.Α.Ο.Κ. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

1 2.800,00 2.800,00 € 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                                              2.800,00 € 
Φ.Π.Α. (24%):                                                                   672,00 € 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:                           3.472,00 € 
 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Κέρκυρα,    /6/2022 

Ο  Συντάξας 
 
 
 
 
 
 
 

Διονύσιος Στρατηγός 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 

 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Κέρκυρα,  /6/2022 

ΟΠροϊσταμενος 
 

 
 
 
 
 
 

Μπατσούλης Θωμάς 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Κέρκυρα,      /6/2022 

ΗΑναπληρώτρια Προϊσταμένη 
της Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου 
Κεντρικής Κέρκυρας 
&Διαποντίων Νήσων 

 
 
 

 

Μαρία Καλογιάννη 
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ4 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

« EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ » 





 

 5 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

 

 
ΦΟΡΕΑΣ: 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

ΧΡΗΣΗ: 

 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
3.472,00  € (με ΦΠΑ 24%) 
2022 

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην  παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και απεγκατάστασης εξοπλισμού 

πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα  σε οργανωμένη δημοτική παραλία του Δήμου Kεντρικής Κέρκυρας και 

Διαποντίων Νήσων . 

Πρόκειται για  παροχή υπηρεσιών για τη χρήση του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού που διαθέτει ο Δήμος της 

Κέρκυρας &Διαποντίων Νήσων για την πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα στην παραλία ΝΑΟΚ . 

Οι τεχνικές προδιαγραφές συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 54 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-

8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ).  

Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό 2.800,00€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 3.472,00€ και θα βαρύνει τον κωδικό  : 

Κ.Α. 15-6265.007 « Παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και απεγκατάστασης  εξοπλισμού πρόσβασης ατόμων   

με κινητικά προβλήματα , ιδιοκτησίας  Δήμου σε παραλίες» . 

H παροχή υπηρεσιών θα καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες για χρονικό διάστημα εντός της τρέχουσας 

καλοκαιρινής περιόδου, τουλάχιστον όσο διαρκεί η περίοδος λουόμενων και τουλάχιστον μέχρι 30/09/2022 ή και 

περισσότερο βάσει καιρικών συνθηκών.  

Ο κωδικόςCPV που αντιστοιχεί στη διαδικασία είναι: 33193000-9. 

Πιο συγκεκριμένα , στην παρούσα μελέτη , αναφερόμαστε για την  επανατοποθέτηση ενός συστήματος στην 

περιοχή του Ν.Α.Ο.Κ.  , στην πόλη της Κέρκυρας. 

 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 3.472,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% και 

βαρύνει τον ΚΑ. 15.6265.007 / 3.472,00 €με τίτλο « ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ , ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ, ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ » , ο οποίος 

έχει συμπεριληφθεί στον  προϋπολογισμό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για το έτος  

2022 όπως αυτός   ψηφίστηκε και εγκρίθηκε με την αριθμό 5-11/2022 (ΑΔΑ:ΨΟΖΟ46ΜΓ2Α-3ΧΖ) απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και επικυρώθηκε με το υπ’αρ. πρωτ. 

38924/21-3-2022 έγγραφο  (ΑΔΑ: ΨΞΩΜΟΡ1Φ-ΖΞΧ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο:  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η διενέργεια και η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπονται από τις  διατάξεις:    

1. Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

2. Του Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

3. Του N.3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 

και άλλες διατάξεις» 

4. Του  Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’): Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 

5. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»  

6. Του Ν.4152/13, ΦΕΚ-107 Α/9-5-13  Άρθρο 1 παρ. Ζ – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 16-3-2013 «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 

πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 

7.  Του Άρθρου  4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/12.12.2012 τεύχος Α’) «Ρύθμιση ζητημάτων 
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κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Εσωτερικών- Προμήθειες ΟΤΑ α' και β' βαθμού».   

8. Του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», άρθρα 

63 & 66 

9. Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 /A’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π. δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» 

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

11. Του Ν4412/16  (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α)  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
12. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 1334/19-7-2018) «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 

13. Tου Ν.4605 / 2019 (Φ.Ε.Κ. 52/τ.Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 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». 
14. Του Ν4782/21  (ΦΕΚ 36/09.03.2021 τεύχος Α)  Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας 

και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία 
Καθώς επίσης το σύνολο του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις 

και ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης, 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.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο:  ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ 

    «Τεύχη  Μελέτης»: Τα τεύχη της μελέτης αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας μεταξύ των 

περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των τευχών καθορίζεται ως κάτωθι:  
Α.Τεχνική Έκθεση  
β.  Προϋπολογισμός Μελέτης 

γ.Συγγραφή Υποχρεώσεων   

δ.  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο:  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 3.472,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% και 

βαρύνει τον ΚΑ. 15.6265.007 / 3.472,00 € με τίτλο « ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ , ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ, ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ » , ο οποίος 

έχει συμπεριληφθεί στον  προϋπολογισμό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για το έτος  

2022 όπως αυτός   ψηφίστηκε και εγκρίθηκε με την αριθμό 5-11/2022 (ΑΔΑ:ΨΟΖΟ46ΜΓ2Α-3ΧΖ) απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και επικυρώθηκε με το υπ’αρ. πρωτ. 

38924/21-3-2022 έγγραφο  (ΑΔΑ: ΨΞΩΜΟΡ1Φ-ΖΞΧ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 
Ο κωδικός CPV που αντιστοιχεί στη διαδικασία είναι: 3319300-2 . 

ΑΡΘΡΟ 5ο:  ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα γίνει με απευθείας ανάθεσηυπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 118 του 

Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 50 του Ν.4782/2021και με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, για τις προσφορές που πληρούν τις 

τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.   

 

ΑΡΘΡΟ 6ο:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής   έχουν  
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α)  φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου  που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους -

Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο 

εσωτερικό της ΕΕ,  

β) του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων 

του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν2513 / 97 (ΦΕΚ 139
Α
) υπό τον όρο ότι η σύμβαση 

καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. , οι οποίοι έχουν το δικαίωμα 

κατασκευής ή /και  εμπορίας των προς προμήθεια ειδών.   

 

ΑΡΘΡΟ 7ο:  ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι προσφορές θα είναι ενυπόγραφες από τους «διαγωνιζόμενους».  

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα είναι υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και θα αναγράφονται  ευκρινώς 

τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου.  Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να  καταθέσει μέσα σε φάκελο τα εξής 

δικαιολογητικά:  

1. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, που τηρείται στο κράτος – 

μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το 

ειδικό επάγγελμά του. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι ο συμμετέχων: 

α. Έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της εν λόγω 

υπηρεσίας, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικής  

Κέρκυρας και τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  

β.   Ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ 1 του Ν.4412/2016  

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), αφορά τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

6. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει την εξειδίκευση, τον κατάλληλο εξοπλισμό και το ανάλογο τεχνικό 

προσωπικό. 

7. Οικονομική Προσφορά σύμφωνα  με  το υπόδειγμα της Υπηρεσίας σε ξεχωριστό σφραγισμένο 

φάκελο       

ο οποίος θα είναι εντός του φακέλου των δικαιολογητικών 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο:  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 

Η διάρκεια έναρξης υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται άμεσα , και όχι μεγαλύτερης 

των δύο εβδομάδων από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης λόγω του ότι αφορά την τρέχουσα θερινή 

περίοδο (ενδεικτικά μέχρι 30/09/2022 αλλά και με δυνατότητα παράτασης όσο ο καιρός και οι καλές συνθήκες 

παρατείνουν την χρήση των παραλιών από τους πολίτες. 
Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου υπό τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 104 του 

Ν.4782/2021. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών αντικειμένων επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το 

νόμο. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο 

παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα συμφωνηθέντα ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας μπορούν να 

επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και έκπτωση του αναδειχθέντος αναδόχου. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο:  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής  θα 

διενεργείται από την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας , Πολιτισμού & Αθλητισμούσύμφωνα με το 

άρθρο 216 του Ν.4412/2016 και η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης υπηρεσίας  θα πραγματοποιηθεί  

από την Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας , 

Πολιτισμού & Αθλητισμού  ,  κατόπιν ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου  με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου 

παραλαβής  σύμφωνα με τα άρθρα 219 , 220 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 

105 του Ν.4782/2021. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο:  ΠΛΗΡΩΜΗ-ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, αφού 

προηγουμένως  προσκομισθούν από τον  ανάδοχο τα απαραίτητα τιμολόγια  & όλα τα απαραίτητα νόμιμα 

δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 102 του Ν.4782/2021. 

Ο ανάδοχος  βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο:  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Εγγύηση συμμετοχής  και καλής εκτέλεσης δεν  απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 12ο:  ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

  

Σχετικά με τις κυρώσεις κλπ.  ή την  επίλυση των διαφορών μεταξύ Δήμου και του αναδόχου πριν και 

μετά την  υπογραφή της σύμβασης, γίνεται εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν.4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν.4782/2021. 

Η  Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν 

σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή 

και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής 

πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.  Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με 

τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα. 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Κέρκυρα,    /6/2022 

Ο  Συντάξας 
 
 
 
 
 

Διονύσιος Στρατηγός 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Κέρκυρα,  /6/2022 

ΟΠροϊσταμενος 
 

 
 
 
 

Μπατσούλης Θωμάς 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Κέρκυρα,      /6/2022 

ΗΑναπληρώτρια Προϊσταμένη της 
Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Κεντρικής 

Κέρκυρας &Διαποντίων Νήσων 
 
 

 

Μαρία Καλογιάννη 
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ4 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

« EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ » 
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ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

 

 
ΦΟΡΕΑΣ: 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

ΧΡΗΣΗ: 

 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
3.472,00  € (με ΦΠΑ 24%) 
2022 

 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

1. Εγκατάσταση &απεγκατάσταση 

τεχνολογικού εξοπλισμού (seatrack)  

για την αυτόνομη πρόσβαση ΑΜΕΑ 

με κινητικά προβλήματα   στη 

θάλασσα, ιδιοκτησίας του Δήμου 

Κεντρικής Κέρκυρας & Δ.Ν. , στην 

θέση Ν.Α.Ο.Κ. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

1   

 

 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                                        
Φ.Π.Α. (24%):                                                                                                                                  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:                           

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Κέρκυρα,    /6/2022 
Ο  Συντάξας 

 
 
 
 
 

Διονύσιος Στρατηγός 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Κέρκυρα,  /6/2022 
ΟΠροϊσταμενος 

 
 
 
 
 

Μπατσούλης Θωμάς 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Κέρκυρα,      /6/2022 
ΗΑναπληρώτρια Προϊσταμένη 

της Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου 
Κεντρικής Κέρκυρας 
&Διαποντίων Νήσων 

 
 

Μαρία Καλογιάννη 
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ4 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 
 

 
 

« EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ » 
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ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

 

ΦΟΡΕΑΣ: 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
ΧΡΗΣΗ: 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
3.472,00  € (με ΦΠΑ 24%) 
2022 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

 
Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

1. Εγκατάσταση &απεγκατάσταση 

τεχνολογικού εξοπλισμού (seatrack)  

για την αυτόνομη πρόσβαση ΑΜΕΑ 

με κινητικά προβλήματα   στη 

θάλασσα, ιδιοκτησίας του Δήμου 

Κεντρικής Κέρκυρας & Δ.Ν. , στην 

θέση Ν.Α.Ο.Κ. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

1   

 

 

 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                                        
Φ.Π.Α. (24%):                                                                                                                                  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:                           

 

 

 

 

         Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
Κέρκυρα …………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




