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Προς:  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  
Ταχ.Δ/νση: Διοικητήριο - Αργοστόλι 
Τ.Κ.: 28100 
Ηλ. Ταχυδρ.: tm_promithion.kef@pin.gov.gr  
                 : spathis@pin.gov.gr 
 
Κοινοποίηση:  

- Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κ. Θεοδωρος Γαλιατσάτος  
 
 
Θέμα: Διευκρίνηση επί του Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 
ανάθεση της παροχής υπηρεσιών σύνταξης φακέλου αδειοδότησης δύο (2) 
υδατοδρομίων στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας και Ιθάκης με Αρ. 
Πρωτ. Οίκ.64133/15135 (ΑΔΑ:Ω6ΟΜ7ΛΕ-ΘΨΡ) 
 
Κύριε Σπάθη, 
 
Σε συνέχεια του από 27.07.2017 (Αρ. Πρωτ. Οίκ.64133/15135) Ανοικτού 
Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών σύνταξης 
φακέλου αδειοδότησης δύο (2) υδατοδρομίων στις Περιφερειακές Ενότητες 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης, η εταιρεία μας ως πάροχος αντίστοιχων υπηρεσιών, 
εξέτασε την δυνατότητα υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Α παράγραφο  III.2.4 Τεχνική ικανότητα, όπου διαπίστωσε τα ακόλουθα:  

 
III .2.4) Τεχνική ικανότητα: Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι 
απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: προκειμένου να 
εξασφαλισθεί ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους 
ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν την 
σύμβαση στο επιθυμητό και κατάλληλο επίπεδο ποιότητας πρέπει να 
προσκομίσουν συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελέσει κατά το 
παρελθόν. Ελάχιστα επίπεδα ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: Ο 
οικονομικός φορέας πρέπει να έχει ολοκληρώσει μία τουλάχιστον 
αντίστοιχη υπηρεσία.  

 
Παρακαλώ όπως διευκρινιστεί. 
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- Επίσης, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ στην δεύτερη παράγραφο , ζητείται 
«....Τα πρόσωπα που θα καταρτίσουν τους φακέλους αδειοδότησης 
των δύο υδατοδρομίων θα πρέπει οπωσδήποτε: 
Α. Να διαθέτουν την εμπειρία και εξειδίκευση στην αδειοδότηση 
υδατοδρομίων που έχουν δημιουργηθεί και λειτουργήσει στην Ελλάδα, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υφιστάμενη νομοθεσία, καθώς επίσης 
και την εμπειρία και εξειδίκευση στην λειτουργία και συντήρηση των 
αδειοδοτημένων υδατοδρομίων....».  

 
Εδώ τι ακριβώς ζητείται? Ποια υδατοδρόμια λειτουργούν στην 
Ελλάδα ? τι θέλετε ακριβώς με το να ζητάτε εξειδίκευση στην 
λειτουργία και συντήρηση των αδειοδοτημένων υδατοδρομίων??  
Θέλετε σύμβουλο να αδειοδοτήσει ή να το λειτουργήσει και να το 
συντηρεί??? 
 
Θα θέλαμε ως εκ τούτου να σας ενημερώσουμε ότι σε όλη την ελληνική 
επικράτεια, ενώ έχουν υποβληθεί δεκάδες αιτήσεις στο ΥΠΟΜΕΔΙ και σήμερα 
έχουν λάβει εγκρίσεις Τεχνικών φακέλων σε όλα τα στάδια, (όπως έγκριση 
εγχειριδίων και ΑΕΠΟ)… Υπάρχουν 3 άδειες λειτουργίας υδατοδρομίων, του 
Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας και του Οργανισμού Λιμένα Πάτρας τα οποία 
δεν έχουν έργο και προφανώς δεν λειτουργούνε. 
 

- Επίσης, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - Περιεχόμενα ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ στην 
παράγραφο για την Τεχνική Προσφορά «…β) Ξεχωριστό σφραγισμένο 
φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» που περιέχει τα κάτωθι 
έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια: 

- Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν 
πληρούνται οι απαιτήσεις: προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι 
οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και 
τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν την σύμβαση στο 
επιθυμητό και κατάλληλο επίπεδο ποιότητας πρέπει να προσκομίσουν 
συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελέσει κατά το παρελθόν. 
Ελάχιστα επίπεδα ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: Ο 
οικονομικός φορέας πρέπει να έχει ολοκληρώσει μία τουλάχιστον 
αντίστοιχη υπηρεσία το οποίο προκύπτει προσκομίζοντας 
σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει το ΦΕΚ 
έκδοσης της άδειας του συγκεκριμένου υδατοδρομίου….» 

 
Συνεχίζοντας θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι για να ολοκληρωθεί και να ληφθεί 
η άδεια υδατοδρομίου πρέπει να κατασκευαστεί το υδατοδρόμιο καθώς και να 
αποκτηθεί όλος ο εξοπλισμός ασφαλείας, ενέργειες οι οποίες δεν είναι ευθύνη 
του τεχνικού Συμβούλου αδειοδότησης.  
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Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι ΦΕΚ έκδοσης αδείας υδατοδρομίου το οποίο 
έγινε η αδειοδοτική διαδικασία έχει μόνο ένας φορέας… Αυτό, καθιστά - εξ’ 
αντανακλάσεως και όχι εξ’ εφαρμογής ιδιαίτερης τεχνογνωσίας - τον πάροχο 
των υπηρεσιών σύνταξης φακέλου αδειοδότησης ως μοναδικό, επιχείρημα που 
σαφώς όπως διατυπώνεται στην Πρόσκληση προκαλεί θέμα αθέμιτου 
ανταγωνισμού.  
 
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η απαίτηση για υποβολή δικαιολογητικών δεν είχε 
λάβει υπ’ όψιν της την λεπτομέρεια αυτή, η οποία στην περίπτωση αυτή θα 
αποτελούσε αιτία ένστασης και δικαστικής προσφυγής εκ μέρους κάθε 
ενδιαφερόμενου φορέα ο οποίος θα πληρούσε όλα τα προσόντα ικανότητας 
υποβολής και παρακολούθησης του συνόλου των απαιτήσεων της 
αδειοδοτικής διαδικασίας.  
  
Για τους λόγους αυτούς και για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας 
αδειοδότησης των υδατοδρομίων στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας 
και Ιθάκης, παρακαλούμε όπως αποδεχθείτε το εύλογο σκεπτικό μας όπως 
αυτό συνοπτικά εκτέθηκε ανωτέρω και βεβαιώσετε ότι η Πρόσκληση 
αναφέρεται σε προσόντα και τεχνική ικανότητα υποψηφίων που 
αποδεικνύεται με υποβολή αντίστοιχων πλήρων φακέλων αδειοδότησης σε 
άλλους φορείς, αποφεύγοντας την αναφορά στο αποτέλεσμα της αδειοδοτικής 
διαδικασίας που αφορά υπηρεσίες άλλων φορέων οι οποίοι ουδεμία σχέση 
έχουν με τον φορέα και την ικανότητά του για υποβολή πλήρους φακέλου.  
 
Αντιλαμβάνεστε ότι οι πιο πάνω διευκρινήσεις θεωρούνται απαραίτητες 
προκειμένου να προστατευθεί η ομαλή διαδικασία που αναφέρεται στην 
πρόσκληση, χωρίς την υπόνοια αναφοράς της σε ένα και μοναδικό υποψήφιο, 
γεγονός που από μόνο του δύναται να επισύρει τα αντίθετα αποτελέσματα 
από τα επιδιωκόμενα, τα οποία δεν πρέπει να είναι άλλα από την ομαλή και 
διαφανή διεξαγωγή όλων των διαδικασιών μέχρι την ολοκλήρωση της 
κατασκευής των υδατοδρομίων.  
 
Σας βεβαιώνουμε ότι θα είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε επιπλέον 
ενημέρωση ή διευκρίνηση, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι σας. Η 
πολυετής εμπειρία μας και η βαθιά γνώση του αντικειμένου, αλλά και η επί 
σειρά ετών προσήλωσή μας στην ολοκλήρωση του δικτύου υδατοδρομίων 
στην χώρα μας, αποτελούν την καλύτερη επιβεβαίωση των λεγομένων μας.  
 
Με εκτίμηση,  
 
 
 
 
Νικόλας Χαραλάμπους  
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος  
Hellenic Seaplanes S.A. 
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