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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 

 
 

με κριτήριο κατακύρωσης την με κριτήριο κατακύρωσης την με κριτήριο κατακύρωσης την με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμήχαμηλότερη τιμήχαμηλότερη τιμήχαμηλότερη τιμή    
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 
προκηρύσσει 

 
1. Ηλεκτρονικό Ανοικτό δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την 

χαμηλότερη τιμή για την ««««Προμήθεια και εγκατάσταση δεστρών & 

προσκρουστήρων στο παλαιό τμήμα Λιμένα Σητείας »»»»  για την κάλυψη των 

αναγκών του Λιμανιού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 122.983,20 € συμπ/νου του 

Φ.Π.Α 24 %. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ  του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Σητείας. 

 

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr   
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-
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2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Βάσει του αρ. 37 παρ.3 του Ν. 4320/15 (ΦΕΚ 29/19.03.2015 τεύχος Α') Ρυθμίσεις για 

τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την 

οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις «οι 

παράγραφοι 1-11 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995 καταργούνται από τη δημοσίευση 

του παρόντος νόμου», οπότε δεν απαιτείται ένταξη της προμήθειας στο ΕΠΠ. 

 

3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία  

είκοσι ημερών (20), από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της 

προκήρυξης στην  «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας 

της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. 

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 

& ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

25/07/2016 
08/08/2016 

Ώρα : 00.01πμ 

16/08/2016 
Ώρα : 17.00 μμ 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 

και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο άρθρο 20, της 

παρούσης. 

 

4- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

(Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 

πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ - 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την παρακάτω 

διαδικασία εγγραφής: 
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4.1 Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος 

και από τον σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε 

αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους 

χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, 

εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων 

της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 

Προμηθειών. 

• Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 

οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται 

την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας (VAT 

IdentificationNumber) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που 

κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η 

εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της 

Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών 

Προμηθειών. 

• Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική. 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου.pdf με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α 

για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες 

συμβάσεις προμηθειών, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο 

κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται 

/ αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 

προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή 

(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 

ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. 

4.2 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το 

αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο 

ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 

ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 

5- ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Η διενέργεια της παρούσης θα γίνει έχοντας υπόψη και σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/Ε.Κ.” Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως ισχύει . 

2. Τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 11389/1993 Φ.Ε.Κ.185 τ. Β΄/23-03-1993 απόφασης 

του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους 

όπως ισχύει κατά το χρόνο της προκήρυξης της παρούσης. 
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3. Τις διατάξεις του 157ου άρθρου του Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α’/8-8-2014 «Μέτρα 

στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου 

Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» κατά το μέρος που ισχύουν βάσει του αρ. 37 του Ν. 

4320/15 (ΦΕΚ 29/19.03.2015 τεύχος Α') Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για 

την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 

Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις. 

5. Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/06 «Κύρωση του Νέου Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 Φ.Ε.Κ 68 τ. Α΄/20-03-2007 “Καταχώρηση 

δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και 

άλλες διατάξεις”. 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 

διατάξεις» όπως ισχύει. 

9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/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.  Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων –Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 

κώδικας) –Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

11. Τις διατάξεις του Π.Δ.28/2015 (ΦΕΚ34/23.03.2015 τεύχος Α’) Κωδικοποίηση 

διατάξεων για την πρόσβαση σε  δημόσια έγγραφα και στοιχεία. 

12. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’): Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις καθώς και τις εν ισχύ διατάξεις του 

Ν.2362/1995 (ΦΕΚ247/τ.Α') “ Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των Δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις” όπως ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του πρώτου. 

13. Τις διατάξεις του  Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α') Περί 

οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων όπως βρίσκονται 

σε ισχύ. 

14. Τις διατάξεις του  Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 

τους Διατάκτες» και της υπ. Αριθμ.30/20-4-2011 Εγκυκλίου των ΥΠΕΣ & ΥΠΟΙΚ 

«Εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) στους δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ.» (ΑΔΑ: 4ΑΓ3Κ-1). 

15. Τις διατάξεις του  Ν. 4152/13 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α'): «Επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και κυρίως της παρ. 

Ζ’ αυτού. 

16. Τις διατάξεις της αριθ. Π1/3305/2010 (1789/12.22.2010) απόφαση Υπ. 

Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας για τα όρια των Διαγωνισμών. 
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17. Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/16-06-2011 «Για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 

18. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (Φ.Ε.Κ. 33/14.02.2006 τεύχος Α΄): 

Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθμιση θεμάτων 

Υπουργείου Ανάπτυξης." 

19. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/ τ. Α΄/29-05-2013) “Εθνικό Σύστημα 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε με 

την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του Ν.4254/2014 ( Φ.Ε.Κ. 85 τ. 

Α΄/07-04-2014). 

20. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

21.Τη με αριθμό πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα 

«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)». 

22. Τις διατάξεις του Ν.3310/05 (ΦΕΚ 30/Α΄) «Μέτρα για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 

279/Α΄) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 ‘‘Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας 

και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων”». 

23. Τις διατάξεις του Ν. 3021/2002 ( Φ.Ε.Κ. 143Α/19.6.2002 ) « Περί υπαγωγής της 

σύμβασης που θα συναφθεί στην διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων που 

προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 4 αυτού.». 

24. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 26945/31.07.2015 (ΦΕΚ 1621/31.07.2015 τεύχος Β’): 

“Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού 

έτους 2016 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης”. 

25. Τις διατάξεις του αρ. 5 του Ν. 4354/15 (ΦΕΚ 176/16.12.2015 τεύχος Β') 

Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 

επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 

26. Την Οδηγία 2006/42/ΕΚ, και τις σχετικές με τα είδη της παρούσης Ευρωπαϊκές 

οδηγίες-πρότυπα ΕΝ, DIN, ISO, EΛOT κλπ. 

27. Την υπ.αριθ. 37/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 

Λιμενικού ταμείου Σητείας περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας. 

28. Τις με αρ. 27/2016 Τεχνικές προδιαγραφές της Τ.Υ. του Δήμου οι οποίες 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

29. Τις σχετικές δεσμεύσεις πίστωσης στον Κ.Α.Ε.: 30-7135.017 στον προϋπολογισμό 

του Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Σητείας έτους2016.  

30. Την υπ’ αριθμό  62/2016 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 

Λιμενικού ταμείου Σητείας για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών τον 

καθορισμό των όρων διενέργειας του  διαγωνισμού  και τη διάθεση της πίστωσης 

31. Το αριθμ. πρωτ. 2812.2/39261/15/19-11-15 έγγραφο Υπ. Ναυτιλίας  
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ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Άρθρο 1° : Αναθέτουσα αρχή 
Αναθέτουσα Αρχή είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας  

Διεύθυνση: ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9  Τ.Κ. 72300   ΣΗΤΕΙΑ  

http://www.sitia.gr/ 

Τηλέφωνο: 28433 40555 

Fax : 2843029243 

E-mail: info@sitia.gr 

Πληροφορίες: 28433 40518, 2843341307 

Υπηρεσία Σύνταξης-Διενέργειας του Διαγωνισμού: Δήμος Σητείας, Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών. 

 
Άρθρο 2ο : Αντικείμενο του διαγωνισμού 
2.1 Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η “Προμήθεια και εγκατάσταση 
δεστρών & προσκρουστήρων στο παλαιό τμήμα Λιμένα Σητείας ” για την κάλυψη 

των αναγκών του Λιμένος Σητείας. 

2.2 Η προμήθεια περιέχει το εξής είδος : 

 

     Είδος Περιγραφή Ποσότητα Προϋπολογισθείσα 
Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ  

Πηγή 
Χρηματοδότησης 

Ποσό 
εγγύησης 
συμ/χης 2% € 

 
 

1 
Εξοπλισμός Λιμένα   

 

 

1 
99.180,00€ ΠΔΕ 

 
1.983,60€ 

 Cpv : 34931000-2   
      

 

2.3 Εναλλακτικές προσφορές ή εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές και σε 

περίπτωση που υποβληθούν δεν λαμβάνονται υπ' όψη. 

2.4 Οι τεχνικές προδιαγραφές της “ Προμήθειας και εγκατάστασης δεστρών & 
προσκρουστήρων στο παλαιό τμήμα Λιμένα Σητείας ”  αναφέρονται στη σχετική 

μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με αριθμό 27/2016 η οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. 

2.5 Η παρούσα σύμβαση θεωρείται ως προμήθεια (άρθρο 2 παρ 2 του ΠΔ60/07) 

καθώς έχει ως αντικείμενο την αγορά εξοπλισμού. 

2.6 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των 

ειδών της προμήθειας, η κατακύρωση θα γίνει σε Προμηθευτή που θα προσφέρει 

τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της προμήθειας. 

 

 

Άρθρο 3° :Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
 
3.1 Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά 

στο ποσό των 99.180,00 € πλέον Φ.Π.Α 24% 23.803,23 € συνολικά 122.983,20 € και 
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θα βαρύνει τον Κ.Α.: 30-7135.017 του προϋπολογισμού εξόδων του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Σητείας του οικονομικού έτους 2016,. 

 

3.2 Οι διαγωνιζόμενοι με τις προσφορές τους και επί ποινή αποκλεισμού, δεν 

μπορούν να υπερβούν το ως άνω ποσό του προϋπολογισμού. 

 

3.3 Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ΠΔΕ. 

 
 
Άρθρο 4°: Ορισμοί 
 
4.1 Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα 

απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια : 

 

Δημοπρατούσα Αρχή / Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) : Το Δ. Λιμενικό Ταμείο, ο οποίος 

διακηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό, στον οποίο θα υποβληθούν οι προσφορές και ο 

οποίος θα υπογράψει με τον Ανάδοχο την σύμβαση για την εκτέλεση του έργου. 

Εργοδότης / Κύριος του Έργου / Υπηρεσία : Το Δ. Λιμενικό Ταμείο Σητείας. 

Φορέας της προμήθειας : Το Δ. Λιμενικό Ταμείο Σητείας. 

Προϊσταμένη Αρχή : Το Δ.Σ του Δ. Λιμενικού Ταμείου Σητείας .Η Προϊσταμένη Αρχή 

είναι ο αρμόδιος φορέας που αποφαίνεται δικαιολογημένα έναντι τυχόν 

προσφυγών που δυνατόν να ασκηθούν από κάθε ενδιαφερόμενο για παράνομη 

πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής στα πλαίσια του παρόντος 

διαγωνισμού και αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού. 

Προμήθεια: “ Προμήθεια και εγκατάσταση δεστρών & προσκρουστήρων στο 
παλαιό τμήμα Λιμένα Σητείας ”   

Διακήρυξη : Το παρόν έγγραφο με τα τεύχη του που εκδίδεται για τους 

ενδιαφερόμενους διαγωνιζόμενους/ συμμετέχοντες/προσφέροντες από την 

Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου, τους όρους και τις 

προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός και κάθε πρόσθετη 

πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού: Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των 

προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συστήνεται και 

συγκροτείται με απόφαση του Δ.Λ. Ταμείου. 

Επιτροπή παραλαβής: Το αρμόδιο όργανο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του 

Δ.Λ. Ταμείου και το οποίο έχει την ευθύνη για την παραλαβή των προς προμήθεια 

ειδών από τον ανάδοχο. 

Προσφέρων ή Συμμετέχων ή Διαγωνιζόμενος : Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει 

προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Εκπρόσωπος (του διαγωνιζόμενου) : Το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την 

προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον 

Προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή 

πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο 

του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο 

από τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
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Ανοικτός Διαγωνισμός ή Ανοικτή Διαδικασία : Η διαδικασία ανάθεσης μιας 

δημόσιας σύμβασης προμήθειας στην οποία μπορεί να υποβάλει προσφορά κάθε 

ενδιαφερόμενος (άρθρο 2 §11α ΠΔ60/07), ο οποίος πληροί τις σχετικές 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. 

Φάκελος Προσφοράς / Προσφορά : Το σύνολο των εγγράφων / στοιχείων που 

έχουν υποβληθεί από ένα Προσφέροντα ή Συμμετέχοντα ή Διαγωνιζόμενο, 

σύμφωνα με την διακήρυξη, για την συμμετοχή του στη διαδικασία του 

Διαγωνισμού. 

Ανάδοχος : Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την 

Αναθέτουσα Αρχή για την υλοποίηση της προμήθειας, σύμφωνα με τον τρόπο και 

τη διαδικασία που περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και στοιχεία. 

Κατακύρωση : Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται η 

επιλογή του Αναδόχου για την υλοποίηση της προμήθειας και η οποία κοινοποιείται 

στον υποψήφιο ανάδοχο. 

Σύμβαση : Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου 

για την υλοποίηση της προμήθειας, η οποία καταρτίζεται μετά την κοινοποίηση της 

Απόφασης Κατακύρωσης. 

Προϋπολογισμός : Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για 

την υλοποίηση της διακηρυσσόμενης προμήθειας. 

Συμβατικό Τίμημα ή Αξία της Σύμβασης : Η καθοριζόμενη από την οικονομική 

προσφορά του αναδόχου τιμή (συμπ/νου του ΦΠΑ) στην οποία θα κατακυρωθεί η 

προμήθεια. και η οποία αναφέρεται στην σύμβαση. 

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 

Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και 

περιλαμβάνουν την παρούσα διακήρυξη τις σχετικές μελέτες και την Οικονομική και 

Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 

Υπεύθυνη Δήλωση : Εννοείται δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, 

όπως εκάστοτε ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού συμμετέχοντος, κείμενο 

ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσης 

του. Οι ζητούμενες από την Διακήρυξη Υπεύθυνες Δηλώσεις δηλώνονται ρητά ως 
τέτοιες, υπογράφονται ψηφιακά από τους συμμετέχοντες και δεν απαιτείται 
θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 

Άρθρο 5°: Διάθεση Τευχών - Παροχή Διευκρινίσεων 
 
5.1 Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκεται αναρτημένο στην 

ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση:http://www.sitia.gr από την ημερομηνία 

δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΦΕΚ καθώς και στην διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  

Πληροφορίες: Αρμόδιos  υπάλληλος : κα Κουρτζή Ροδάνθη-Ελπίδα, Ξηραδάκη Ειρήνη  , 

e-mail: kourtzi@sitia.gr ,  xiradaki@sitia.gr  , 

τηλέφωνο επικοινωνίας : 2843340518 , φαξ : 2843029243  

5.2 Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων 

υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή 

διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 

κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου.pdf, με το 
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κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 

τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών και 

διευκρινίσεων για το περιεχόμενο της Διακήρυξης μπορούν να υποβληθούν μέχρι 

και την 8η ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

Προσφορών, δηλαδή μέχρι τις 08/08/2016 και ώρα 15.00. Η Αναθέτουσα Αρχή θα 

απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω 

διαστήματος το αργότερο μέχρι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των Προσφορών ηλεκτρονικά, δηλαδή μέχρι τις 10/08/2016 

στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

Άρθρο 6°: Δημοσίευση της προκήρυξης 
 
6.1 Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης , θα αναρτηθεί στη Διαύγεια, θα 

δημοσιευθεί στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της 

Κυβέρνησης, σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες και σε μία  νομαρχιακή 

εφημερίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 της υπ' αριθμ. 11389/93 

Υπ. Απόφασης και του άρθρου 3 του Ν.3548/07,  

Αυτές είναι: ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ,  ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΗ 

 

Παράλληλα, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου με πρακτικό 

τοιχοκόλλησης, και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου 

http://www.sitia.gr/στο σύνδεσμο Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί – Δημοπρασίες 

καθώς και στην ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ και της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ. 

 

6.2 Οι δαπάνες δημοσίευσης της προκήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και τυχόν 

επαναληπτικής του συνόλου των δημοσιεύσεων, που προβλέπονται από τον 

ΕΚΠΟΤΑ και το Ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον 
προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση 

των νόμιμων παραστατικών. 

 

Άρθρο 7ο
 : Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 

 
7.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 

γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σε μορφή αρχείου .pdf, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α'), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 

2677/Β') «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και 

συμπληρωματικά στην Υ. Α. με αριθμό 11389/8-3-93 («Ενιαίος Κανονισμός 

Προμηθειών Ο.Τ.Α.»). 
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7.2 Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

προσφορά» και  

(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».  

 

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο Σύστημα. 

 

 
Άρθρο 8° : Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική 
προσφορά» 
 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 

υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο 

υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της 

προσφοράς. 

 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr του διαγωνισμού  μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη μαζί με την προσφορά τους, 

εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στη κατωτέρω παράγραφο 8.1 της διακήρυξης σε αρχείο .pdf 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4155/2013 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. 

Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά 

σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν σε έντυπη 

μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών (πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή) στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το 

διαγωνισμό (προκειμένου να παραδοθούν στην αρμόδια επιτροπή διενέργειας-

αξιολόγησης του διαγωνισμού). 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 : 

α) πρέπει να υπογράφονται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο 

διαγωνισμό ή όταν πρόκειται για εταιρία από το νόμιμο εκπρόσωπό της  και, 

β) υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής.  

Η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που βασίζεται σε αναγνωρισμένο 

πιστοποιητικό και δημιουργείται  από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής 

επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής (αρ. 3 παρ 1  ΠΔ150/2001).  

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου  

“Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά” που έχουν υποβληθεί με την 

ηλεκτρονική προσφορά και απαιτείται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή 

εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία 

που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (προμηθευτή) 

και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. 

Ενδεικτικά, τέτοια στοιχεία θεωρούνται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 

πιστοποιητικά που εκδίδονται από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.  
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Τα δημόσια έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων 

ενώ τα ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των 

πρωτότυπων εγγράφων που έχουν προηγουμένως μεταφραστεί στην ελληνική 

γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από δικηγόρο ή αρμόδια 

δημόσια αρχή (άρθρο 1 του Ν.4250/2014). Ειδικά για τεχνικά φυλλάδια η τυχόν 

πιστοποιήσεις  που υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα , δεν απαιτείται 

μετάφραση (αρ6 ΕΚΠΟΤΑ) 

 

Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται : 

 

8.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής 
 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως 

και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή 

αρχείου.pdf, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 

 

Α) Έλληνες πολίτες 
 
8.1.1Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το άρθρο 15

ο
  της παρούσας 

διακήρυξης (σε ποσοστό 2 % επί ποσού του προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α).  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά 

σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία 

Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

 

8.1.2 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν  την 

ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού, από το 

οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση, 

i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, 

ήτοι 

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 

29.1.1998, σελ. 1), 

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 

31.12.1998, σελ. 2), 

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, 

σελ. 48), 

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 

1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 

πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, 

σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η 

οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 

3424/2005 (Α' 305), 

ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 

καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε 

ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 

αποφάσεις. 

 

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 
-φυσικά πρόσωπα 

- διαχειριστές Ο.Ε. , Ε.Ε. και ΕΠΕ 

-πρόεδρος, δ/νων Σύμβουλος  για Α.Ε. 

-Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

 
8.1.3 Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 

προσφορών  του διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε 

ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης 

τους και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή 

έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη από τις 

διατάξεις της χώρας εγκατάστασης τους. 

Συγκεκριμένα: 

Για τα φυσικά πρόσωπα: 

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία 

κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 

Για τα νομικά πρόσωπα: 

Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή 

αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη 

διαδικασία 

Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν 

καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου 

εκπροσώπου της επιχείρησης ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους 

καταγωγής ή προέλευσης. 

 
8.1.4 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), 

υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία δηλώνεται ότι : 
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-  Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης, τους 

οποίους και δέχονται ανεπιφύλακτα. 

- Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 

- Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς του 

Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ. Α.  

- Δεν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, 

για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους.  

- Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της 

υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου 

τομέα, και των Ο.Τ.Α  

 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η ως άνω υπεύθυνη 
δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. 
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν 
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 
8.1.5 Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές 
Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας), κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

των προσφορών  του διαγωνισμού.  Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταμεία στα 

οποία καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους 

απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 

συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε 

διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους 

ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.).  

Σε κάθε περίπτωση, ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι 

ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα 

προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό ή και βεβαίωση αρμόδιας αρχής και 

από σχετική κατάσταση/λίστα - κατά ειδικότητα και ασφαλιστικό φορέα - η οποία 

θα έχει συνταχθεί με ευθύνη του συμμετέχοντος και θα είναι μέρος ή θα 

συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 

Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται 

θεώρηση γνησίου υπογραφής, περί της ακριβείας των στοιχείων της κατάστασης. 

Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το 

νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, 

εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 

 
8.1.6 Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά 

την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών  του διαγωνισμού  

Σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το 

νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν. 

 
8.1.7 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 

πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών  του 

διαγωνισμού, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους στο επαγγελματικό ή 
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εμπορικό μητρώο και θα βεβαιώνεται ότι ο αναφερόμενος στο πιστοποιητικό 

εξασκεί επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

Το αποδεικτικό εγγραφής καθορίζεται από τους νόμους της χώρας εγκατάστασης 

και εκδίδεται από το φορέα που για κάθε χώρα αναφέρεται στις διατάξεις της παρ. 

1 του άρθρου 7 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 
8.1.8 Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους 

διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους (υπογράφων). 

 

Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να 

υποβληθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ 

ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του με βεβαίωση ΓΕΜΗ (για διαγωνιζόμενους με 

μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου 

και των εγγράφων τροποποιήσεών του με βεβαίωση ΓΕΜΗ (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία 

και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα 

πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα 

έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 

καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλη μορφής 

νομικού προσώπου. 

 
8.1.9 Ο προσφέρων πρέπει να αποδείξει την τεχνική ή/και επαγγελματική του 
ικανότητα στην εκτέλεση ίδιων ή ισοδύναμων σε τύπο και χαρακτηριστικά ειδών 

εξοπλισμού, με τα ζητούμενα υποβάλλοντας τα εξής: 

 
(i) Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την 
προηγούμενη τριετία, με αναφορά της ποσότητας, της ημερομηνίας και του 

δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη.  

Οι παραδόσεις (εκτέλεση σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ανάθεσης και 

εμπρόθεσμες) αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε ο 

αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον τούτο δεν 

είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα που θα συνοδεύεται από 

αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης. 

Ο κατάλογος να έχει την μορφή του ακόλουθου υποδείγματος : 

 

Υπόδειγμα Καταλόγου Παραδόσεων 

Α/Α 
Πελάτης (Δημόσιος 

ή ιδιωτικός Παραλήπτης) 

Σύντομη Περιγραφή 

της Προμήθειας / 

Ποσότητα 

Ημ/νία έναρξης & Λήξης 

Υλοποίησης της 

Προμήθειας 

Παρούσα 
Φάση 

Στοιχείο 
Τεκμηρίωσης 

 

- Ειδικά η στήλη «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ» συμπληρώνεται με μία εκ των επιλογών: 

ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη. 

- Ειδικά η στήλη «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» συμπληρώνεται με μία εκ των επιλογών: 

πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής (βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο 

παραλαβής Δημόσιας Αρχής) ή υπεύθυνη δήλωση πελάτη-ιδιώτη ή υπεύθυνη 

δήλωση υποψηφίου Αναδόχου ή προμηθευτή που θα συνοδεύεται από αντίγραφο 

του τιμολογίου πώλησης. 
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Ως ελάχιστη απαίτηση θεωρείται οι προσφέροντες να έχουν υλοποιήσει μία (1) 

ανάλογη προμήθεια σύμφωνα με τα ζητούμενα της παρούσης, για ίδιο είδος.  

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, 

επιτρέπεται η μερική κάλυψη της απαίτησης από κάθε μέλος της, αρκεί όμως 

συνολικά αυτή να καλύπτεται από την Ένωση. 

 
(ii) Υποβολή καταλόγων του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών είτε 

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των 

υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας.  

Να υποβληθεί τόσο για τον προσφέροντα όσο και για τον παρέχοντα υπηρεσίες 

κατά το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας εάν δεν είναι ο ίδιος. 

 

(iii) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού, των μέτρων που λαμβάνει ο οικονομικός 

φορέας για την εξασφάλιση της ποιότητας και του εξοπλισμού μελέτης και έρευνας 

της επιχείρησής του. 

Ελάχιστες απαιτήσεις : Ανάλογες και συνδεδεμένες με το αντικείμενο της 

σύμβασης. 

α) Εξασφάλιση ποιότητας πιστοποίησης κατά ISO 9001:2008 ή μεταγενέστερο όπως 

ισχύει κατά το χρόνο διενέργειας της προμήθειας ή ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης 

ποιότητας (για τον κατασκευαστή, για τον προσφέροντα όσο και για τον παρέχοντα 

υπηρεσίες κατά το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας εάν δεν είναι ο ίδιος). 

β) Ένας (1) υπεύθυνος εξασφάλισης της ποιότητας (για τον προσφέροντα όσο και 

για τον παρέχοντα υπηρεσίες κατά το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας εάν δεν 

είναι ο ίδιος). 

γ) Βασικός τεχνικός εξοπλισμός που να καλύπτει τις ανάγκες κατασκευής και 

συντήρησης του εξοπλισμού (για τον κατασκευαστή, για τον προσφέροντα όσο και 

για τον παρέχοντα υπηρεσίες κατά το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας εάν δεν 

είναι ο ίδιος). 

 

(iv) Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να 

απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπως εκάστοτε ισχύει, ότι ο εξοπλισμός 

τον οποίο προσφέρει θα φέρει πιστοποίηση CE κατά την παραλαβή αυτού η οποία 

και θα συμπαραδοθεί (Βεβαίωση του κατασκευαστή για αυτοσυμμόρφωση έκδοσης 

σήματος ‘CE’). 

 
Εάν οι προμηθευτές προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τις τεχνικές ικανότητες 
άλλων οντοτήτων, πρέπει να προσκομίσουν δήλωση του συνεργαζόμενου ότι θα 
θέσει στην διάθεση του προμηθευτή τις τεχνικές του δυνατότητες και τις 
ανάλογες ανωτέρω υπό 8.1.9 (i) έως (iv) απαιτήσεις. 
 
8.1.10 Ως απόδειξη για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του, ο 

κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει τα εξής: 

 
(i) Αντίγραφο ή απόσπασμα των δημοσιευμένων οικονομικών ισολογισμών της 

επιχείρησης, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από 
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τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, των 
τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων που προηγούνται του έτους του 

διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δημοσιευμένους ισολογισμούς 

για τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις, τότε μπορεί να υποβάλει ισοδύναμα λογιστικά 

έγγραφα ή άλλα επίσημα έγγραφα. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης έκδοσης 

ισολογισμών, μπορεί να υποβάλει ισοδύναμα λογιστικά ή άλλα έγγραφα ή 

φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων. 

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το 

υπό προμήθεια είδος, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά 

νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα 

σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 

 
(ii) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου 

υπογραφής, περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης που 

αφορά ο υπό προμήθεια είδος, κατά τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους του 

διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί 

επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα μικρότερο της ως άνω 

καθοριζόμενης τριετίας, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους 

του κύκλου εργασιών κατά το διάστημα αυτό. 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση προσώπων, πρέπει να 

υποβάλει τα ανωτέρω έγγραφα χωριστά για καθένα από τα μέλη της, 

υπογεγραμμένα δεόντως. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η μερική κάλυψη των 

προϋποθέσεων από τα μέλη της Ένωσης αρκεί αυτές να καλύπτονται συνολικά. 

Ως ελάχιστη απαίτηση που πρέπει να καλύπτει ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση προκειμένου να κριθεί κατάλληλος, συνίσταται 
σε κύκλο εργασιών κατά την τελευταία τριετία , ύψους τουλάχιστον ίσο με το 
100% του  ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Σε 
περίπτωση ενώσεων, ο κύκλος εργασιών υπολογίζεται από το άθροισμα των 
κύκλων εργασιών κάθε ενός εκ των εταίρων της ένωσης επί το ποσοστό 
συμμετοχής τους στην ένωση. 
Εάν οι προμηθευτές προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τις οικονομικές 
δυνατότητες άλλων οντοτήτων πρέπει να προσκομίσουν δήλωση του 
συνεργαζόμενου ότι θα θέσει στην διάθεση του προμηθευτή τις οικονομικές του 
δυνατότητες και τις ανάλογες ανωτέρω υπό 8.1.10 (i) και(ii) απαιτήσεις. 
 

 
 
Β) Συνεταιρισμοί 
 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά τα οριζόμενα στο άρθρο    

     8.1.1 και  15 της παρούσας διακήρυξης. 

 2. Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 3. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά του εδαφίου (Α) 
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Γ) Ενώσεις προμηθευτών 
1. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά 

για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 

2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από 

μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς 

συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του 

εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και 

εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς 

αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. 

3. Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους 

υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται 

από τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια 

που καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά 

εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας της Ελλάδος. 

 

Δ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 
Επιπλέον των δικαιολογητικών του εδαφίου (Α), τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να 

υποβάλουν: 

1. Συστατική πράξη, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για 

διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του 

καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε 

και Ε.Ε.) καθώς και την τελευταία τροποποίηση στην οποία θα αναφέρονται οι 

νόμιμοι εκπρόσωποι (για κάθε μορφή εταιρείας) και βεβαίωση ΓΕΜΗ που θα 

αναφέρονται οι σχετικές τροποποιήσεις. 

2. Οι Α.Ε. πρέπει να υποβάλουν και πρακτικό Δ.Σ. στο οποίο θα αναφέρεται πως 

εγκρίνεται η συμμετοχή της εταιρείας στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και ο 

εκπρόσωπός τους στο διαγωνισμό. 

 

Επισημαίνονται τα εξής: 

1. Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σε ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό και μέχρι τη σύναψη της σύμβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και 

με τρόπο, όπως αυτά ορίζονται στην περ. β της παρ. 2 και στην παρ. 3 του 

άρθρου 6 του ν. 4155/2013, στις διατάξεις της κατά περίπτωση κείμενης 

νομοθεσίας κατά το μέρος που αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις 

του ως άνω νόμου, στις διατάξεις του άρθρ. 11 της ΥΑ Π1/2390/16.10.2013 και 

στην παρούσα Διακήρυξη. 

2. Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 

υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν 

απαιτείται σχετική θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής. 

3. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής- τεχνική προσφορά» υποβάλλονται από τους 

υποψήφιους αναδόχους ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου.pdfκαι προσκομίζονται 

κατά περίπτωση από αυτούς εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται να προσκομισθούν στο Πρωτόκολλο του Δ. Λιμενικού Ταμείου 
Σητείας  επι ποινή αποκλεισμού , εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 
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προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί από τους ίδιους και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 
ψηφιακή τους υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση 

συμμετοχής και τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή 

άλλους φορείς. 

4. Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που ζητούνται από την παρούσα που θα 

διαπιστωθεί μετά από το άνοιγμα της προσφοράς εκάστου Υποψηφίου 

Αναδόχου, θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του. 

5. Η Επιτροπή αξιολόγησης Διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την 

Αναθέτουσα Αρχή του Διαγωνισμού έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν 

συμπληρωματικές διευκρινίσεις για τυχόν ελλείψεις επί των ήδη νομίμως 

υποβληθέντων δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, πλην της εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή, οι Υποψήφιοι υποχρεούνται να 

υποβάλουν ηλεκτρονικά τα διευκρινιστικά στοιχεία εντός πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών από την σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση. 

6. Κατά την υποβολή της προσφοράς από τους υποψηφίους αναδόχους 

σημαίνονται από αυτούς με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος, τα 

στοιχεία εκείνα της προσφοράς τους που έχουν Εμπιστευτικό Χαρακτήρα. Τα 

στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις 

εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

7. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από δημόσια αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 

ανωτέρω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 

αναφερόμενες περιπτώσεις, αυτά δύνανται να αντικατασταθούν από ένορκη 

βεβαίωση του Υποψηφίου. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη 

βεβαίωση δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

οργανισμού της χώρας εγκατάστασης του Υποψηφίου. Στην ανωτέρω υπεύθυνη 

δήλωση πρέπει να δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι 

προαναφερόμενες νομικές καταστάσεις. 

8. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική 

γλώσσα. 

 

8.2 Τεχνική προσφορά 
Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

Συστήματος. 

Στην συνέχεια, το Σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το 

οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 

και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 

ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά επιπλέον ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ του) 
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Ο (υπό)φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά και με 
ποινή αποκλεισμού, και τα κάτωθι στοιχεία: 

 

8.2.1. Το προφίλ της επιχείρησης του προσφέροντος, ήτοι την επιχειρηματική δομή, 

τους τομείς δραστηριότητας και τα παραγόμενα ή εμπορευόμενα προϊόντα και 

υπηρεσίες. 

 
8.2.2. Αναλυτικά, θα περιγράφεται λεπτομερώς η συμφωνία ή μη του 

προσφερόμενου είδους σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης.  

Επιπλέον, θα αναφέρονται οι σελίδες του φακέλου των τεχνικών προδιαγραφών 
όπου ανευρίσκεται η αντίστοιχη τεκμηρίωση. 
 
8.2.3. Πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους και των επί μέρους 

λειτουργιών του στην Ελληνική. Μετά από κάθε αναλυτική περιγραφή και 

τεκμηρίωση, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάπτει τα απαραίτητα prospectus, 

τεχνικά φυλλάδια, συνοδευτικά τεχνικά σχέδια, κατάλληλα σχήματα, εικόνες, 

φωτογραφίες, πιστοποιητικά ISO, DIN, CE κ.α. όπως αναφέρονται και ζητούνται από 

την μελέτη που συνοδεύει την παρούσα διακήρυξη ως αναπόσπαστο μέρος αυτής 

και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει την συμμόρφωση του 

προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών ώστε να 

είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή. Πιστοποιητικά των οποίων η 

ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα.  

Τα κατατιθέμενα Prospectus, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από 
τον εκδότη τους (κατασκευαστή). Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον 
προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία 
ταυτίζονται με τα στοιχεία του εγχειριδίου (Prospectus) του κατασκευαστικού  
οίκου. Τα τεχνικά φυλλάδια και τυχόν πιστοποιήσεις του προσφερομένου είδους 

υποβάλλονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα (αρ. 6 ΕΚΠΟΤΑ), σε περίπτωση 

που αυτά είναι σε άλλη γλώσσα υποβάλλονται επίσημα μεταφρασμένα στα 

Ελληνικά.  

Δήλωση προσφέροντος ότι το προσφερόμενο προϊόν ή επιμέρους τμήματος 
αυτού είναι σύμφωνο με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές ή άλλη συναφής 
διατύπωση χωρίς αναλυτική παράθεση αυτών για το συγκεκριμένο προϊόν που 
προσφέρει δεν γίνεται δεκτή ως τεχνική προσφορά. 
 
8.2.4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου 

υπογραφής, στην οποία οι προσφέροντες αναφέρουν: 

- την χώρα προέλευσης των τελικών προϊόντων που προσφέρουν. Σε περίπτωση 

που τα προϊόντα παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δύναται να δηλωθεί 

προέλευση Ε.Ε. 

-  την επιχειρηματική μονάδα (εργοστάσιο) στην οποία θα κατασκευάσουν το 

προσφερόμενο είδος καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Εφόσον για την 

παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης 
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πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος 

εγκατάστασης του καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στη διαμόρφωση της τιμής 

του τελικού προϊόντος για κάθε μια από αυτές τις φάσεις. 

- Στη περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος, μερικά ή ολικά, το 

τελικό προϊόν, οφείλει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου 

εκπροσώπου της επιχείρησης (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του ή με 

ψηφιακή υπογραφή) στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά 

τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος ότι έχει αποδεχθεί  

έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση 

κατακύρωσης στο προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Γίνεται δεκτή και 

δήλωση ως ανωτέρω από επίσημο αντιπρόσωπο του κατασκευαστή. (βλέπε 

αντίστοιχα και αρ. 14.5) 
 

8.2.5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου 

υπογραφής, για τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας καθώς και 

τεκμηρίωση για τις υπηρεσίες που θα παρέχει στο διάστημα αυτό για να 

αντιμετωπίσει τις ανάγκες που παρουσιάζονται για επισκευές κατά περίπτωση για 

το προσφερόμενο είδος. Επιπλέον, θα αναφέρει το προτεινόμενο διάστημα 
αποκατάστασης βλάβης μετά από έγγραφη ειδοποίηση από την Αναθέτουσα Αρχή 

καθώς και τον τρόπο που θα αντιμετωπίζονται τα θέματα συντήρησης και 

επισκευής σε αυτό το διάστημα και την οργάνωση της εταιρείας στην παροχή 

τεχνικής υποστήριξης . Τα ως άνω στοιχεία αποτελούν την εξυπηρέτηση μετά την 

πώληση και την τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή και πρέπει να δοθούν 

αναλυτικά ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν. 

 Οι ελάχιστες απαιτήσεις του Δημοτικού λιμενικού ταμείου για την περίοδο 

εγγύησης καλής λειτουργίας δίδονται στο άρθρο 17 της παρούσας διακήρυξης. 

Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων να προσφέρουν περίοδο 

εγγύησης καλής λειτουργίας μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης ή/και υπηρεσίες 

επιπλέον των ελαχίστων απαιτήσεων του Δημοτικού λιμενικού ταμείου ή/και 

διάστημα αποκατάστασης βλάβης μικρότερο του ζητουμένου. Προσφορά στην 

οποία δηλώνεται περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας μικρότερη αυτής που 

ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές για το είδος ή προσφερόμενες υπηρεσίες 

λιγότερες των ελαχίστων απαιτούμενων ή/και διάστημα αποκατάστασης βλάβης 

μεγαλύτερο του ζητουμένου στην παράγραφο 17.3  της παρούσης από την επομένη 

της έγγραφης ζήτησης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
8.2.6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α'75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη ψηφιακά, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου 

υπογραφής, για το χρόνο παράδοσης του εξοπλισμού. 
Η ελάχιστη απαίτηση του Δημοτικού λιμενικού ταμείου για το χρόνο παράδοσης 

δίνεται στο άρθρο 29 της παρούσας διακήρυξης. 

 

8.2.7. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001 ή ισοδύναμα 

αυτών, όπως ισχύουν σήμερα, του κατασκευαστή του προσφερόμενου είδους. 

Εφόσον ο προσφέρων δεν είναι ο ίδιος και κατασκευαστής θα πρέπει να κατατεθεί 

πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού όπως 
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ισχύει σήμερα, για εμπορία του προσφέροντος και επίσης για τεχνική υποστήριξη 

του προσφέροντος ή εξουσιοδοτημένου συνεργείου. 

Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά και η αντίστοιχη 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

8.2.8. Αντίγραφο πιστοποιητικού CE, για τα προσφερόμενo είδoς. Σε περίπτωση 

που αυτό δεν υφίσταται κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς υποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι ο εξοπλισμός τον  οποίο προσφέρει 

θα φέρει πιστοποίηση CE κατά την παραλαβή αυτού η οποία και θα συμπαραδοθεί 

(Βεβαίωση του κατασκευαστή για αυτοσυμμόρφωση έκδοσης σήματος ‘CE’), ομοια 

με αρ. 8.1.9.(iv). 

 

8.2.9.Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του 

διαγωνιζόμενου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα 

διακήρυξη.  

 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του 
προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου 
.pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. 
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες 
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί τους οικονομικούς φορείς να 
συμπληρώνουν ή να διευκρινίζουν τα έγγραφα που υπέβαλλαν υπό την 
προϋπόθεση ότι υπεβλήθη νόμιμο έγγραφο και χρειάζεται συμπλήρωση και δεν 
ζητούνται επί ποινή αποκλεισμού από την διακήρυξη. 

 

Άρθρο 9° : Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 

(υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. 

Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή.pdf, το 

οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 

που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 

ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο.pdf. 

Εφόσον οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος , ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ του) 

Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας  θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

επισυνάψει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχεόυ pdf στον (υπο) φάκελο  της οικονομικής 
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προσφοράς το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που προσαρτάται στην 

παρούσα διακήρυξη. 

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή, όπως ορίζεται κατωτέρω:  

 
9.1. Τιμές – Κριτήριο κατακύρωσης 

9.1.1 Οι τιμές των προσφορών που αφορούν το προσφερόμενο είδος θα εκφράζονται σε 

ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., για παράδοση του είδους ελεύθερου κάθε δασμού, φόρου, τέλους, 

δημοσιονομικής επιβάρυνσης ή άλλης αμοιβής και έτοιμων για λειτουργία.  

Συγκεκριμένα, στις τιμές αυτές είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι 

περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων καθώς και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, χωρίς τον Φ.Π.Α., για την παράδοση του είδους στον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Έτσι εννοείται ότι περιλαμβάνονται στις 

τιμές αυτές, εκτός από την δαπάνη προμήθειας, και οι δαπάνες εκτελωνισμού, 

μεταφοράς σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης που συνοδεύει την παρούσα 

διακήρυξη , καθώς και όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την λειτουργία έως την 

οριστική παραλαβή. 

Προσφορά στην τιμή της οποίας αναφέρεται ότι δεν περιλαμβάνονται οι παραπάνω 

κρατήσεις και επιβαρύνσεις, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

9.1.2 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ 

προς ξένο νόμισμα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 

9.1.3 Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει : 

- Την προσφερόμενη τιμή, απαλλαγμένη από Φ.Π.Α. 

- Τον Φ.Π.Α. που βαρύνει την αξία σε ποσό. 

- Την προσφερόμενη τιμή με τον Φ.Π.Α. 

 

9.1.4 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, 
εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο 

στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό 

ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του 

πέντε. 

 
9.1.5 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 

τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

9.1.6 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

9.1.7 Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα 

εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. 

Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως 

οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας 

κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές 

συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την 

πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την 

απόρριψη της προσφοράς. 
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9.1.8 Προσφορά που δίνει τιμή μεγαλύτερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό 

όπως αυτός δίδεται στο άρθρο 3 της παρούσας διακήρυξης, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 

9.1.9 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος 

της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της 

Προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της 

συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέα έντυπα 

οικονομικής προσφοράς ή να τα τροποποιήσουν. 

 
9.1.10 Η σύμβαση ανατίθεται με κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας την 
χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών της προμήθειας. 
Επισημαίνεται ότι : 

• Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από 

αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα (αυτά που εμπίπτουν στις 

ισχύουσες διατάξεις περί εμπιστευτικότητας). 

• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους 

όρους της παρούσας διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη 

χρόνου υποβολής των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 

• Μετά την υποβολή της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων 

δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές 

ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε 

κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. 

Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 

υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

 

Άρθρο 10° : Χρόνος ισχύος προσφορών 
10.1 Οι προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί ποινή 
αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή, για χρονικό διάστημα 150 ημερολογιακές 
ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 

μικρότερο του ως άνω οριζόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

10.2 Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως εφόσον 

ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και κατ' ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω 

οριζόμενο χρονικό διάστημα. Έτσι, εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των 

προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους 

προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση 

για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν 

σχετικά μέσα σε πέντε (5) ημέρες και σε περίπτωση που αποδέχονται την 
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αιτούμενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυήσεις Συμμετοχής τους, 

αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. Για τους διαγωνιζόμενους που 

αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν για το 

παραπάνω αυτό διάστημα. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου 

χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του 

διαγωνισμού. 

 

10.3 Ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την Προσφορά του ή μέρος της 

μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο 

συμμετέχων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 

- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική 

ενέργεια.  

 
10.4 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Άρθρο 11°: Γλώσσα σύνταξης των προσφορών 
11.1 Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα ή 

σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από 

επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Τα έγγραφα της Σύμβασης/των 

Συμβάσεων καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών ή δικαιολογητικά και δημόσια έγγραφα που 

εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα 

από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 

του Ν.4250/26-03-2014. Τα ως άνω έγγραφα θα συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη 

μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. 

Κατ' εξαίρεση, τα εργοστασιακά εγχειρίδια-τεχνικά φυλλάδια (prospectus) και τυχόν 

πιστοποιήσεις (ISO, CE, DIN, κλπ) του προσφερομένου είδους, μπορεί να είναι στην 

Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει 

το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες την μετάφραση οποιουδήποτε 

στοιχείου κριθεί απαραίτητο για την ακριβή εκτίμηση της προσφοράς. 

 
11.2 Οι τυχόν δαπάνες για μεταφράσεις από και προς την Ελληνική γλώσσα 

οποιουδήποτε κειμένου συμμετέχοντος ή/και αναδόχου ή άλλου που θα 

χρησιμοποιήσει συμμετέχων ή/και ανάδοχος στο πλαίσιο του παρόντος 

διαγωνισμού, καθώς και οι δαπάνες διερμηνείας από και προς την Ελληνική 

γλώσσα που απαιτούνται για την επικοινωνία συμμετέχοντος ή/και αναδόχου και 

των στελεχών του/τους με την Υπηρεσία, θα βαρύνουν τον συμμετέχοντα ή/και τον 

ανάδοχο. 

 
Άρθρο 12°: Δικαιούμενοι συμμετοχής 
12.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :  

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

β) ενώσεις κατασκευαστών ή προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.  
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γ) συνεταιρισμοί κατασκευαστών ή προμηθευτών 

 

12.2 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που 

θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα στην Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΣΔΣ) που συνήφθη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου  

Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της 

Ουρουγουάης (GATT), σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ60/2007 (άρθρο 5 της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) και η οποία συμφωνία κυρώθηκε από την Ελληνική Βουλή με 

τον Νόμο 2513/1997, υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε 

άλλες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την 

Ε.Ε. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών αυτών και να είναι 

εγκατεστημένα στο εσωτερικό τους. Ως νομικά πρόσωπα νοούνται οι εταιρείες του 

αστικού ή του εμπορικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί και τα άλλα νομικά πρόσωπα 

που έχουν συσταθεί κατά την νομοθεσία των κρατών της παραγράφου αυτής και 

έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική 

τους έδρα στο εσωτερικό τους. 

 

12.3 Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν και οι ενώσεις/κοινοπραξίες 

προσώπων, οι οποίες υποβάλλουν κοινή προσφορά, με τις παρακάτω 

προϋποθέσεις : 

• Προσκόμιση των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για κάθε 

προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση/κοινοπραξία. 

• Οι Διαγωνιζόμενες ενώσεις/κοινοπραξίες υποβάλλουν προσφορά 

εκπροσωπούμενες από Νόμιμο Εκπρόσωπο, που έχει εξουσιοδοτηθεί να πράξει 

τούτο, από τα αντίστοιχα αρμόδια διοικητικά όργανα των οικονομικών φορέων 

που συμμετέχουν σε αυτές. Η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 

από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπο 

τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 

• Οι ενώσεις/κοινοπραξίες συγκροτούνται με συγκεκριμένες αποφάσεις όλων των 

μελών τους (εταίρων της ένωσης), με τις οποίες προσδιορίζονται τα κύρια 

χαρακτηριστικά τους και οι σχέσεις των μελών τους. Μεταξύ άλλων ορίζεται και 

το μέλος που θα είναι ο Συντονιστής/ επικεφαλής της ένωσης/κοινοπραξίας αλλά 

και το ποσοστό συμμετοχής στην ένωση/κοινοπραξία. 

• Ορισμό υπεύθυνου επικοινωνίας για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας του 

Δημοτικού λιμενικού ταμείου με αυτόν στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης. Ο 

υπεύθυνος επικοινωνίας θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής της 

εκπροσώπησης και δήλωση του προσφέροντα ότι του αναθέτει την εκπροσώπηση 

για την εν λόγω διαδικασία. 

• Όλα τα πρόσωπα της ένωσης/κοινοπραξίας καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης 

λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε 

τρίτες χώρες κατ' εφαρμογή της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων που 

συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της 

Ουρουγουάης, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή 

διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. 
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• Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική 

μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους, αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν 

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί συστάσεως Κοινοπραξίας, εφ' όσον 

καταστούν ανάδοχοι. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να συστήσει την 

Κοινοπραξία με συμβολαιογραφική πράξη σε διάστημα δέκα (10) ημερών, το 

αργότερο, από την κοινοποίηση του αποτελέσματος της δημοπρασίας εάν 

κατακυρωθεί σε αυτό το σχήμα η σύμβαση. 

• Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας ευθύνεται 

εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη 

αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 

• Σε περίπτωση που, εξαιτίας αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή εξ αιτίας 

ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις της ένωσης/κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των 

προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της 

κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή προσφοράς. Εάν η παραπάνω αδυναμία, 

συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας βίας, προκύψει κατά το χρόνο 

εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της 

ολοκλήρωσης αυτής, με το ίδιο συμβατικό τίμημα και τους ίδιους όρους. Τα 

υπόλοιπα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να 

προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της 

Προϊσταμένης Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

 

Άρθρο 13°: Αποκλεισμός υποψηφίων 
13.1Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση, ο υποψήφιος ή 

προσφέρων όταν: 

1. Εις βάρος του οποίου υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή 

στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 

29.1.1998, σελ. 1). 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 

31.12.1998, σελ. 2). 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 

των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 

27.11.1995, σελ. 48). 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 

πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, 

σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) 

η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 

3424/2005 (Α' 305). 

Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την 

προσωπική κατάσταση των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθυνθεί 
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στις αρμόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για 

την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή των προσφερόντων. Όταν οι 

πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο σε άλλο 

κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων 

αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους 

μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νομικά ή/και  

φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών 

επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος. 

2. Τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή 

πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 

3. Έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής 

του. 

4. Έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία 

διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του. 

5. Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα σε σχέση με την 

επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε 

μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. 

6. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας 

εγκατάστασής του όσο και του ελληνικού δικαίου. 

7. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων 

και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής του όσο και του 

ελληνικού δικαίου. 

8. Είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις 

πληροφορίες αυτές. 

9. Επίσης, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

10. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι ανωτέρω 

λόγοι ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν 

συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, 

η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από τον διαγωνισμό. 

 

Άρθρο 14ο
: Προέλευση των προσφερομένων ειδών. 

14.1 Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο 

θα κατασκευαστούν ή κατασκευάστηκαν τα προσφερόμενα είδη καθώς και τον 

τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος 

μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης πρέπει να δηλώνεται στην 

προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασης του. 
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14.2 Εάν διαπιστωθεί από την υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε 

με την προσφορά κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η προσφορά 

απορρίπτεται. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο 

που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί 

ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου και των Ο.Τ. Α, που 

ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. 

14.3 Μετά την υπογραφή της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου 

που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση 

14.4 Κατασκευή του είδους σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε 

συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου από τη σύμβαση με τις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 

14.5 Στη περίπτωση που ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό 

προϊόν, οφείλει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της 

επιχείρησης (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του ή ψηφιακή υπογραφή) 

στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής 

του τελικού προϊόντος ότι έχει αποδεχθεί έναντι τους την  

εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στο 

προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Γίνεται δεκτή και δήλωση ως 

ανωτέρω από επίσημο αντιπρόσωπο του κατασκευαστή. 
14.6 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 18 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις, θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Οι ως άνω δηλώσεις (υποβάλλονται με την τεχνική προσφορά, βλέπε αρ 8.2.1.4 της 

παρούσης)  φέρουν ψηφιακή υπογραφή και όταν υπογράφονται από τον ίδιο δεν 

απαιτείται θεώρηση. 

 
Άρθρο 15° : Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 
15.1 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί της 

προϋπολογιζόμενης από την υπηρεσία δαπάνης για τις ομάδες για τις οποίες 

συμμετέχει ο κάθε υποψήφιος, χωρίς το Φ.Π.Α και πρέπει να εκδίδεται υπέρ του 

προσφέροντα σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν4281/14 . 

15.2 Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή, στον οποίο 

κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της 

προσφοράς τους από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της 

οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης. 

15.3 Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύς της προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη. 
15.4 Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής μειώνεται στο μισό για προσφορές που 

υποβάλλονται από Μ.Μ.Ε. ή τις Ενώσεις τους κλπ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 26 παρ. 1 εδάφ. α. της Υπουργικής Απόφασης 11389/93. 
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Άρθρο 16° : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
16.1 Ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, 

υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το 

ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. 

σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν4281/14. 

16.2 Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

16.3 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό 

χρόνο παράδοσης πλέον δύο (2) μήνες. 

16.4 Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

των προς προμήθεια ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 

από τους δύο συμβαλλόμενους.  

 

Άρθρο 17° : Εγγύηση καλής λειτουργίας 
17.1 Για την καλή λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού κατά την περίοδο της 

εγγύησης καλής λειτουργίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται με την οριστική παραλαβή, 
να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας το ύψος της οποίας θα 

ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., για το οποίο του 

κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 157 του 

Ν4281/14  

Ως ελάχιστη διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται χρονικό διάστημα 24 
μηνών, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στην σχετική μελέτη. 

Για το προτεινόμενο διάστημα αυτό ο Ανάδοχος εγγυάται τα ακόλουθα (ελάχιστες 

απαιτήσεις ): 

α) Την καλή και αποδοτική λειτουργία των ειδών σε όλο το χρονικό διάστημα της 

εγγύησης καλής λειτουργίας που θα καθορίζεται στην προσφορά του και το οποίο 

δεν μπορεί να είναι μικρότερο της διάρκειας εγγύησης που ορίζεται στις τεχνικές 

προδιαγραφές. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή τους, 

πλήρως συναρμολογημένων και έτοιμων για λειτουργία. 

β) Την αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλματα  

γ) Τα έξοδα αποστολής του εξοπλισμού θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

δ) Επίλυση προβλημάτων σε συνεργασία με τεχνικούς τηλεφωνικώς, με fax ή μέσω 

Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. 

ε) Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί σε 

όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών, το οποίο 

θα αναφερθεί στην προσφορά, η πληρότητα του οποίου θα αξιολογηθεί. 

 

17.2 Τα ως άνω αναφερόμενα θα πραγματοποιούνται καθ' όλη την προτεινόμενη 

διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) με δαπάνες του 

προμηθευτή και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας δε θα ευθύνεται για 

οποιαδήποτε βλάβη των ειδών που προέρχεται από την συνήθη και ορθή χρήση 

τους και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά 

και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Η εργασία θα πρέπει να είναι άριστης 

ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, του βαθμού 

ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριμένο είδος και της θέσης ή του τρόπου 

λειτουργίας του. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του προμηθευτή να κάνει 

τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας σε 
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βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή ή θα γίνουν με άλλο τρόπο που θα 

αποφασίζεται από την Προϊσταμένη Αρχή. 

 

17.3 Ο προμηθευτής πρέπει να δηλώσει με σαφή δέσμευση την προτεινόμενη 

διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, τον χρόνο ανταπόκρισης σε 
περίπτωση βλάβης, ο οποίος δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών(για συνήθεις βλάβες), καθώς και τις υπηρεσίες που θα παρέχει 

στο διάστημα αυτό για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που παρουσιάζονται για 

service και επισκευές κατά περίπτωση, με δήλωση, την οποία θα συμπεριλάβει στον 

επιμέρους (υπο)φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ώστε να αξιολογηθεί από το αρμόδιο 

όργανο. 

Προσφορά στην οποία δηλώνεται διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής 

λειτουργίας μικρότερη αυτής που ζητείται στη παρούσα διακήρυξη  ή χρόνος 

ανταπόκρισης βλάβης μεγαλύτερος των αναφερόμενων στο εδάφιο 17.3 άνω, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
Άρθρο 18° : Εγγυήσεις- Όργανα που εκδίδουν εγγυητικές επιστολές 
18.1 Οι εγγυήσεις των αρ. 15,16,17 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του 

Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και 

έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, 

να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. 

18.2 Εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική. 

 

Άρθρο 19° : Εγγυήσεις- Τρόπος σύνταξης των εγγυητικών επιστολών 
19.1 Στις εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 

περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τουλάχιστον τα ακόλουθα : 

 

1) Η ημερομηνία έκδοσης. 

2) Ο εκδότης. 

3) Ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται 

4) Ο αριθμός της εγγύησης 

5) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

6) Η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση του προσφέροντος ή προμηθευτή υπέρ του 

οποίου δίνεται η εγγύηση 

7) Ο αριθμός της διακήρυξης /σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά. 

8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

9) ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Σητείας  και ότι θα καταβληθεί ολικά η μερικά χωρίς καμία από μέρους του 

εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
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10) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 

12) ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος 

της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Σητείας.  Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της 

εγγύησης. 

 

13) Τα στοιχεία της διακήρυξης ήτοι : 

- ο Αριθμός πρωτοκόλλου της διακήρυξης , 
- η αναφορά στο αντικείμενο του Διαγωνισμού :« Προμήθειας και εγκατάστασης 
δεστρών & προσκρουστήρων στο παλαιό τμήμα Λιμένα Σητείας » 

- η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών  του διαγωνισμού. 

 

 
Άρθρο 20ο

 : Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες 
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 

22/08/2016 και ώρα 10:00πμ , μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 

σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 

ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι 

ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται 

ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων  πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε 

ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 

κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά - 

Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά 

την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι 

προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν 

προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

 

Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής δεν 
καταστεί δυνατή την ημέρα του Διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας (λ.χ. 
απεργία των υπαλλήλων), αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ημέρες μετά από την 

αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο Διαγωνισμός 

αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα.  

Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία ή 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλους τους Διαγωνιζόμενους για την 
αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το 
κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία 
επαναλαμβάνεται. 
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Άρθρο 21ο
: Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών και 

δικαιολογητικών 

 

21.1 Αξιολόγηση προσφορών 
1. Η αξιολόγηση των προσφερομένων ειδών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 20 της αριθμ. 11389/93 Υ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ) και λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω 

στοιχεία: 

- Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης καθώς επίσης και του τυχόν κατατεθειμένου δείγματος, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της προσφοράς, ο έλεγχος του οποίου θα πρέπει να 

γίνει από την επιτροπή. Η επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης του διαγωνισμού είναι 

δυνατό να ζητήσει να δει δείγματα σε τόπο και χρόνο που θα καθοριστεί από αυτήν 

εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση σύμφωνα με ισχύουσες 

διατάξεις. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της 

διακήρυξης και της πρόσκλησης προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε με 

τα παραπάνω στοιχεία ως η πλέον οικονομική.  

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου 

για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.  

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους 

όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις 

κρίνονται ως επουσιώδεις.  

Εάν υποβληθούν  προσφορές, που κατά την άποψη της αναθέτουσας αρχής, 

φαίνονται υπερβολικά  χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο του διαγωνισμού, η 

αναθέτουσα αρχή, πριν απορρίψει τις προσφορές, ζητά γραπτές διευκρινίσεις ως 

προς τα επί μέρους στοιχεία των προσφορών τις οποίες θεωρεί κατάλληλες και 

επαληθεύει τα στοιχεία αυτά λαμβάνοντας υπόψη τις παρεχόμενες  διευκρινίσεις. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λαμβάνει υπόψη επεξηγήσεις σχετικά με τον 

οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που 

διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των προϊόντων ή την πρωτοτυπία των 

προτεινόμενων προμηθειών.  

3. Εάν οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές σε σχέση με το 

αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή πριν απορρίψει τις προσφορές, ζητά 

γραπτώς διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει 

σκόπιμες. 

Οι διευκρινίσεις αυτές μπορούν να αφορούν : 

α. τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων 

β. τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που 

διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των προϊόντων 

γ. την πρωτοτυπία των προμηθειών που προτείνει ο προσφέρων 

δ. την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα. 

Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι μία προσφορά είναι ασυνήθιστα 

χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά 
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μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά γι’ αυτόν το λόγο με ειδικώς αιτιολογημένη 

απόφαση μόνο μετά από διαβούλευση και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε θέση 

να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας την οποία τάσσει η αναθέτουσα αρχή, 

ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόμιμα πλαίσια. Όταν η αναθέτουσα αρχή 

απορρίπτει μια προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή σχετικά. 

4. α. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται  

β. προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις 

τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται  

γ. δεν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως 

επουσιώδεις και  

δ. Η ύπαρξη μίας και μόνο προσφοράς (κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερης τιμής) 

δεν εμποδίζει την εξέλιξη του διαγωνισμού και την κατακύρωση του αποτελέσματος 

αυτού εφόσον κρίνεται ότι αυτή από πλευράς τεχνικών προδιαγραφών και 

οικονομικής προσφοράς είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και 

συμφέρουσα για την υπηρεσία (Γνωμ. Νομ. Συμβ. του Κράτους 455/2006). 

6. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει το Δ.Σ. του Λιμενικού 

Ταμείου Σητείας, η δε απόφαση κατακύρωσης υποβάλλεται για έλεγχο νομιμότητας 

στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 

 

 

21.2Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών και δικαιολογητικών 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 

Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για 

την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως : 

• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού (Επιτροπή 

διενέργειας-αξιολόγησης του διαγωνισμού) προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και 

αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού (Επιτροπή 

διενέργειας-αξιολόγησης του διαγωνισμού) απευθύνουν αιτήματα στους χρήστες-

οικονομικούς φορείς (προμηθευτές) για παροχή διευκρινίσεων και χρήστες-

οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση 

προθεσμιών που προβλέπονται στη διακήρυξη.  

• Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού (Επιτροπή 

διενέργειας-αξιολόγησης του διαγωνισμού) συντάσσουν και υπογράφουν τα κατά 

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

•  Οι χρήστες-οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) ενημερώνονται για την αποδοχή ή 

την απόρριψη της προσφοράς τους. 

 
Άρθρο 22ο

 : Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 
Οι χρήστες και οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική 

διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται από το Σύστημα με τον 

τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.2690/1999, των 
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διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 

1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 

ν.4155/2013. 

 

Άρθρο 23ο
 : Απόρριψη προσφορών 

23.1 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται προσφορά 

που : 

1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή 

και αιρέσεις ή δίνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις χωρίς τεχνική τεκμηρίωση. 

2. Αποτελεί εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά ή τροποποίηση της 

προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με 

αντιπροσφορά. 

3. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά 

κεφάλαια της παρούσας. 

4. Δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής των διαγωνιζομένων (άρθρα 

12,13) της παρούσας διακήρυξης. 

5. Δεν περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία συμμετοχής 

και δε συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολής συμμετοχής στο 

διαγωνισμό. 

6. Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την Προσφερόμενη Τιμή, ή/και εμφανίζει 

οποιοδήποτε στοιχείο της προσφερόμενης τιμής σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της 

πλην των εντύπων της Οικονομικής Προσφοράς. 

7. Δεν προσκομίζει τα εγγράφως αιτούμενα συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά 

στοιχεία στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού εντός του 

οριζόμενου χρόνου. 

8. Δίνει τιμή υπερβολικά χαμηλή και ο διαγωνιζόμενος δεν παρέχει επαρκή 

αιτιολόγηση προς τούτο. 

9. Δίνει τιμή μεγαλύτερη από την προϋπολογισθείσα. 

10. Ορίζει χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο του προβλεπόμενου στην παρούσα. 

11. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της επιτροπής αξιολόγησης του 

διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 

των τευχών του παρόντος διαγωνισμού ή δεν καλύπτει πλήρως όρους που έχουν 

τεθεί επί ποινή αποκλεισμού. 

12. Δεν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του (ψηφιακή ή 

φυσική αναλόγως της περίπτωσης, βλέπε αρ 8.1). 

13. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει ανεξάρτητα 

από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζομένου ο οποίος 

αποδεικνύεται αναξιόπιστος σύμφωνα με τυχόν ισχύουσες διατάξεις. 

14. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα 

τα έγγραφα των προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα 

15. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 

αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος τους, 

16. Συμμετοχή σε περισσότερες προσφορές: Κανείς διαγωνιζόμενος, φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές. 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή ως μέλη κοινοπραξίας ή 

ένωσης σε παραπάνω από μία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ο 
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αποκλεισμός τους επιφέρει και τον αποκλεισμό της κάθε προσφοράς στην οποία 

συμμετέχουν. 

 

Άρθρο 24°: Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού 
24.1 Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού με γνωμοδότηση της 

μπορεί να προτείνει προς την Αναθέτουσα αρχή, που αποφασίζει σχετικά, μία εκ 

των κάτωθι περιπτώσεων : 

1. Την κατακύρωση της προμήθειας. 

2. Την κατακύρωση της προμήθειας σε περίπτωση περισσοτέρων μειοδοτών με 

ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές με τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για 

την επιλογή του προμηθευτή. 

3. Να αποφασίσει, και αζημίως για αυτήν, τη ματαίωση, ακύρωση, αναβολή ή 

διακοπή του Διαγωνισμού που προκύπτουν από λόγους δημοσίου συμφέροντος και 

έως τη σύναψη της σύμβασης και ιδίως στις περιπτώσεις : 

(i) παράτυπης διεξαγωγής, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα 

της διαδικασίας, 

(ii) που το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 

(iii) που ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι 

έγινε συνεννόηση των Διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, 

(iv) που υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση Προμήθεια 

4. Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με 

τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

24.2 Επίσης, η Επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης του διαγωνισμού γνωμοδοτεί για 

: α. τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την προσφυγή στην 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 

β. τη συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων έγγραφων προσφορών, 

χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. 

γ. την τελική ματαίωση της προμήθειας όταν συντρέχουν οι κατά νόμο 

προϋποθέσεις. 

 

24.3 Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα 

έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

 

Άρθρο 25° : Ανακοίνωση κατακύρωσης ανάθεσης 

25.1 Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση, για το κάθε είδος, 

αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της κατακύρωσης, μετά την έγκριση της 

Απόφασης κατακύρωσης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.  

Η ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : 

α) Το προς προμήθεια είδος. 

β) Την ποσότητα. 

γ) Την τιμή. 

δ) Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. 

ε) Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης.  

ζ) την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης 
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25.2 Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της 

σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

25.3 Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση 

απευθύνεται στον εκπρόσωπο του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε 

περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προμηθευτή. 

Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα 

πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της 

Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ 

και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Στην περίπτωση που η προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να ζητήσει από την ένωση να συστήσει κοινοπραξία, του κειμένου της 

συμβάσεως διαμορφούμενου αναλόγως. 

 

25.4Προθεσμία υπογραφής της σύμβασης: 

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να 

προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την 

προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 

Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο 

μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στη 

περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος παράδοσης των ειδών αρχίζει να υπολογίζεται 

μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 

Εφόσον, η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) 

ημερών, που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των ειδών υπολογίζεται 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 
25.5 Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, παρότι κλήθηκε 

εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην ταχθείσα 

ημερομηνία, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει τις εγγυητικές επιστολές που 

προβλέπονται, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ. Συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 

35 του ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. 

 

Άρθρο 26° : Σύμβαση 

26.1 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από την 

αρμόδια υπηρεσία του Δ.Λιμενικού Ταμείου  η σχετική σύμβαση που υπογράφεται 

και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής η σύμβαση 

για κάθε είδος της προμήθειας υπογράφεται από το πρόεδρο του Λ. Ταμείου 

Σητείας ενώ εκ μέρους του Αναδόχου, η Σύμβαση υπογράφεται από τον ίδιο ή τον 

Νόμιμο Εκπρόσωπο του. 

Η σύμβαση για την υλοποίηση της προμήθειας καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα 

με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη, τα τεύχη που 

την συνοδεύουν και στην προσφορά του Αναδόχου όπως έγινε αποδεκτή κατά την 

κατακύρωση. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το 

περιεχόμενο αυτών των στοιχείων και θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. 
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26.2 Η Σύμβαση, που περιέχει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις 

για την υλοποίηση του κάθε είδους της προμήθειας, καθώς και τα δικαιώματα και 

τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της 

προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής : 

α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης 

β) Τα συμβαλλόμενα μέρη 

γ Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα αυτού 

δ) Την τιμή 

ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των ειδών 

στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών 

ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις 

η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες 

θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 

ι) Τον τρόπο πληρωμής. 

ια) Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας 

ιβ) Την παραλαβή των ειδών 

 

 
26.3 Το κείμενο της Σύμβασης υπερισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο 

στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, 

εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης 

από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση 

για την Αναθέτουσα Αρχή. 

Τροποποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης δεν επιτρέπεται μετά τη σύναψή της, 

εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων ή βάσει των προϋποθέσεων του αρ25 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Τέτοια περίπτωση συνιστά η αντικατάσταση είδους το οποίο είχε αρχικά προσφέρει 

ο ανάδοχος με την προσφορά του, και έως την υλοποίηση της προμήθειας έχει 

πάψει να κατασκευάζεται ή/και έχει αποσυρθεί από το εμπόριο. Η τροποποίηση της 

σύμβασης επιτρέπεται μόνον εφόσον το είδος αντικαθίσταται από νεώτερο 

μοντέλο, ποιοτικά ίδιο ή ανώτερο από πλευράς χαρακτηριστικών με το αρχικά 

προσφερόμενο, χωρίς διαφοροποίηση στην τιμή και τους όρους της εγγύησης του, 

και δεν συνιστά αλλαγή στο φυσικό αντικείμενο της προμήθειας. Οποιαδήποτε 

όμως, τροποποίηση της Σύμβασης πρέπει να προβλέπεται από συμβατικό όρο, 

δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο 

συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, αποκλειόμενης 

ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. 

 

 
26.4 Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης 

του τελικού κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της 

εγγύησης Συμμετοχής, ο Ανάδοχος του προς προμήθεια είδους, εφ' όσον το 

αποδεχτεί, καλείται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά 

τον εκτιμώμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο 

χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής 

ή την αντικατάσταση της με την εγγύηση καλής εκτέλεσης.  
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26.5 Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 

συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

 

26.6 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :  

α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα. 

β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως 

επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 

προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

 

Άρθρο 27° : Εναλλακτικές προσφορές – Αντιπροσφορές 
27.1 Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

27.2 Αντιπροσφορές ή τροποποίηση των προσφορών ή προτάσεις που κατά την 

κρίση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού εξομοιώνονται με 

αντιπροσφορές, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. 
 
Άρθρο 28°: Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 
28.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής 

του, ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους 

οικονομικούς φορείς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), 

και του αρ.12 της Π1/2390/16-10-2013 , συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του 

συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου 

τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.  

 
28.2 Κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού υποβάλλεται στην αρμόδια για την 

διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος 

από την ημερομηνία δημοσίευση της διακήρυξης έως την ημερομηνία λήξης 

υποβολής των προσφορών .Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής 

συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της 

υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η 

ένσταση εξετάζεται από την αναθέτουσα αρχή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το 

αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού. 
 
28.3 Ένσταση κατά την νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής 

προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται στην αρμόδια για την διενέργεια του 

διαγωνισμού επιτροπή μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή 

αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του, και για 

λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, μέχρι και την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα από την ηλεκτρονική αποστολή σε αυτούς της ανακοίνωσης του 

σχετικού πρακτικού αξιολόγησης του αντίστοιχου σταδίου. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται 

κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια 
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επιτροπή, η οποία υποβάλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στο Δ. 

Συμβούλιο του Λιμενικού ταμείου το οποίο τελικά και αποφασίζει. 

 
28.4 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους 

προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. 

Οι Διαγωνιζόμενοι οικονομικοί φορείς που υπέβαλαν ενστάσεις, ενημερώνονται 

ηλεκτρονικά για την αποδοχή ή απόρριψη της ένστασής τους. 

Συγκεκριμένα η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει στην 

Αξιολόγηση της ένστασης και εκδίδει πρακτικό το οποίο υποβάλει (μαζί με τις 

ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις 

στηρίζονται) στην αναθέτουσα αρχή για λήψη σχετικής απόφασης. Η εκδοθείσα 

απόφαση επί της ένστασης κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσο του συστήματος στον 

προσφεύγοντα. 

 
28.5 Μετά την υποβολή των ενστάσεων η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

 
28.6 Οι αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής για κάθε στάδιο του διαγωνισμού, θα 

κοινοποιούνται εγγράφως σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στα 

επιμέρους στάδια. 

 
28.7 Μετά την σύναψη της σύμβασης ισχύει ο ΕΚΠΟΤΑ. 

 
Άρθρο 29° : Χρόνος και τόπος παράδοσης 

29.1  Ο χρόνος παράδοσης του είδους καθ' όλα έτοιμο προς χρήση ορίζεται σε  
εξήντα  (60) ημερολογιακές ημέρες. 
 

Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Τα 

υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν τοποθετημένα έτοιμα προς λειτουργία όπως 

προβλέπεται από τους επιμέρους όρους της παρούσης.  

29.2 Η δήλωση χρόνου παράδοσης (υποφάκελος Δικαιολογητικά συμμετοχής- 

τεχνική προσφορά) μεγαλύτερου από τον ως άνω ορισθέντα, αποτελεί ουσιώδη 

απόκλιση και η προσφορά απορρίπτεται. 
 

29.3 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δ. Συμβουλίου του 

Λιμενικού Ταμείου, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να 

παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που 

υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου. Το χρονικό 

διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

φόρτωσης - παράδοσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του 

συμβατικού χρόνου. 

Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης τα είδη δεν παραλαμβάνονται 

από την Επιτροπή Παραλαβής μέχρις την έκδοση της απόφασης σχετικά με την 

αιτηθείσα παράταση από το αρμόδιο όργανο, άσχετα εάν το αίτημα του 

προμηθευτή υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε 
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περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα 

αίτημα παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να 

παραδώσει τα είδη. 

 

29.4 Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την 

προμήθεια και την Επιτροπή Παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να 

παραδώσει το είδος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

 

29.5  Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δ.Συμβουλίου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να μετατίθεται. 

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική 

αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που 

συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. 

Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται 

κυρώσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

 

Άρθρο 30°: Παραλαβή του εξοπλισμού 

30.1 Η παραλαβή θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ, 

από την αρμόδια τριμελή επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση του Δ. 

Συμβουλίου του λιμενικού ταμείου  

  
30.2 Το προς παράδοση είδος πρέπει να είναι ακριβώς ίδιο με αυτό που 

προσφέρθηκε, αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε από το Δ. Λιμενικό Ταμείο , στην 

ποιότητα, ποσότητα και τιμή, που αποφασίσθηκε με την κατακύρωση του 

αποτελέσματος του διαγωνισμού και τη συναφθείσα σύμβαση. 

 
30.3 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το είδος καινούργιο, 

τοποθετημένο και συνοδευόμενο από ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα 

διακήρυξη. 

 
30.4 Η παραλαβή, καινούργιου και έτοιμου προς λειτουργία είδους, συνίσταται σε 

ποσοτικό, ποιοτικό και μακροσκοπικό έλεγχο των προσφερόμενων ειδών, 

συντάσσεται δε πρωτόκολλο παραλαβής από την Επιτροπή. 

 
30.5 Εάν κατά την παραλαβή ανακύψουν προβλήματα, δεν συντάσσεται οριστικό 

πρωτόκολλο, ισχύουν δε τα αναφερόμενα στα άρθρα 28, 29 της Υ.Α.11389/93 και 

στο άρθρο 16 της παρούσας διακήρυξης αναφορικά με την έκδοση εγγυητικής 

επιστολής. 

 
30.6 Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από 

τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας. Η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή 

απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του προμηθευτή ή 

τρίτων. Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του 

εξοπλισμού μέχρι την οριστική παραλαβή του. 
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Άρθρο 31°: Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση 

Η παράδοση και η παραλαβή του εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας. Σε περίπτωση καθυστέρησης 

παράδοσης των ειδών από υπέρβαση προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου 

επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ 

 

Άρθρο 32°: Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου: 

32.1 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο για 

τους λόγους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Η έκπτωση 

γίνεται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της 

αρμόδιας Επιτροπής του Δ. Συμβουλίου, οπότε και καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ 

της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του ή η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

της σύμβασης κατά περίπτωση. 

 
32.2 Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στον έκπτωτο ανάδοχο θα είναι σύμφωνες με 

το άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ, παρ. 5. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η 

έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε 

ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

32.3 Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, 

επιβάλλονται σ' αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 του 

ΕΚΠΟΤΑ. 

 

Άρθρο 33°: Υπεργολαβίες 
Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο της προμήθειας 

υπεργολαβικά σε τρίτο, τον οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του. Σε 

κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της προμήθειας, φέρει 

αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

 
 
Άρθρο 34ο

: Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις 
34.1 Η πληρωμή της αξίας του είδους στον ανάδοχο θα γίνει σε ευρώ, με την 

εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή αυτών και 

με την προσκόμιση των κάτωθι : 

(α) των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του 

προμηθευτή, 

(β) του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής με το οποίο πιστοποιείται η ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή των ειδών, πλήρως συναρμολογημένων και σε λειτουργία, 

από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

 
34.2 Η πληρωμή της αξίας του είδους στον προμηθευτή γίνεται μετά την υποβολή 

όλων των απαραιτήτων για την πληρωμή δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί, σύμφωνα με τον νόμο, από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

 
34.3 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 υποπαραγρ.Ζ5 του Ν. 4152/13 ( άρθρο 

4 της Οδηγίας 2011/7), η προθεσμία πληρωμής ορίζεται σε εξήντα (60) 

16PROC004826248 2016-07-22



42 
 

ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του 

τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου, χωρίς να προσμετρείται ο 

χρόνος προσυμβατικού ελέγχου και προληπτικού ελέγχου νομιμότητας στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 
34.4 Οποιοσδήποτε άλλος διαφορετικός όρος που τυχόν αναφέρεται στις 

οικονομικές προσφορές σχετικά με τον τρόπο ή χρόνο εξόφλησης της αξίας των 

ειδών ή και άλλες πιθανές ρήτρες, επιφέρει ποινή αποκλεισμού, και δεν θα ληφθεί 

υπόψη από τις επιτροπές.  

 
34.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 36 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 
34.6 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, 

τέλη και κρατήσεις και την παρακράτηση φόρου εισοδήματος, βάσει του Ν. 2238/94 

(ΦΕΚ 151Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε ποσοστό 4% επί του καθαρού 

ποσού της αξίας. Επίσης  0,1% υπέρ της Ενιαίας ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων σύν χαρτόσημο 3,6%  επι αυτής ή όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 

Άρθρο 35°: Εμπιστευτικότητα Αναδόχου 

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο 

Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη 

γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που 

θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων 

του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε 

έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με την Προμήθεια που θα εκτελέσει χωρίς 

την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Άρθρο 36°: Ανωτέρα βία 
36.1  Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών 

τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε 

περιστατικά ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία 

αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς από αυτόν που την επικαλείται. Ως 

περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 

1. Γενική απεργία, που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή 

του εργοστασίου του προμηθευτή 

2. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή 

3. Πλημμύρα 

4. Σεισμός 

5. Πόλεμος 

6. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών 

7. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 

8. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες με αποκλεισμό μεταφορών. 

 

36.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης 

υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει 

να γνωστοποιήσει εγγράφως και να επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους 

σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) 
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ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας στην Υπηρεσία τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω 

προθεσμία των 20 ημερών δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα 

απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την 

ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

 

Άρθρο 37°:  Προαίρεση της σύμβασης (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
Δικαίωμα προαίρεσης : ΟΧΙ 

    
Άρθρο 38°: Διαφορές διακήρυξης-Νόμων 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι 

διατάξεις του ΠΔ60/07, του Ν.2286/95 και της Υπουργικής Απόφασης 

11389/93(ΕΚΠΟΤΑ), καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στην παρ. 

5(Ισχύουσες διατάξεις) του προοιμίου της διακήρυξης, όπως ισχύουν. 

 

Άρθρο 39°: Επιτροπές  
Ως Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού ορίζονται οι επιτροπές 

διενέργειας και αξιολόγησης των προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ που ορίστηκαν  με  την υπ’ 

αριθμόν 07/2016 απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από κλήρωση βάση του 

Ν.4024/2011 και το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Η επιτροπή αξιολόγησης γνωμοδοτεί επίσης για κάθε θέμα που ανακύπτει μετά τη 

σύμβαση. 

 
 

  
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 
 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ ΤΙΜΗ ΝΟΝ. ΣΥΝΟΛΟ 
1 Προσκρουστήρες τύπου 800 

x 1500. 
Πλήρως τοποθετηµένα, µε 
εργασία και υλικά και µε 
πιστοποιητικά. 

15 set 4.000,00€ 60.000,00€ 

2 Χυτοχαλύβδινες δέστρες T-
HEAD ελκτικής ικανότητας 
100tn. Πλήρως τοποθετηµένα, 
µε εργασία και υλικά και µε 
πιστοποιητικά. 

3 set 2.660,00€ 7.980,00€ 

3 Γραµµικοί προσκρουστήρες 
DD 150 x 150. Πλήρως 
τοποθετηµένα, µε εργασία και 
υλικά και µε πιστοποιητικά. 

240 m 130,00€ 31.200,00€ 

   ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 99.180,00€ 
   ΦΠΑ 24% 23.803,20€ 
   ΣΥΝΟΛΟ 122.983,20€ 
 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
Ν.Π.∆.∆. 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ  

    

Ταχ. ∆ν/ση : ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ 9  
Τ.Κ. 72300 ΣΗΤΕΙΑ 
Τηλέφωνο : 28433 40555 
Fax : 28430 20821  
e-Mail : info@sitia.gr  
 

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΕΣΤΡΩΝ 
& ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ 
ΠΑΛΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑ 
ΣΗΤΕΙΑΣ  

                    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ.: 122.983,20€ 
   Κ.Α.: 30/7135.017 

   ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
 
 
 

 407/19-7-2016 

16PROC004826248 2016-07-22



45 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΤΗΡΕΣ 
Αντικείµενο  
 

1.1. Αντικείµενο του παρόντος άρθρου αποτελεί η προµήθεια και τοποθέτηση  ελαστικών 
προσκρουστήρων (περιλαµβανοµένης κάθε εργασίας, υλικού και απαιτούµενου 
εξοπλισµού), σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, τους όρους της Σύµβασης και τις 
οδηγίες της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Οι προσκρουστήρες των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων 
(τύπου MV800X1500) θα πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστον ικανότητα απορρόφησης 
της ενέργειας στο ένα σκέλος 224 ΚΝm  και δύναµη αντίδρασης  κατ’ ελάχιστον 
600KN. Οι προσκρουστήρες των σκαφών της µαρίνας (αλιευτικά σκάφη και σκάφη 
αναψυχής) θα είναι γραµµικοί ελαστικοί προσκρουστήρες τύπου DD150x150 του 
ενός (1) µέτρου  θα πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστον ικανότητα απορρόφησης της 
ενέργειας  2 ΚΝm και δύναµη αντίδρασης 75KN 
 
Προδιαγραφές 
 
DΙΝ 53504  Testing of Elastomers, Determination of Ultimate Tensile strength, 
  tensile  strength. Elongation at break and stress value in a tensile test.  
DΙΝ 53505  Shore Α and Ο Handling Testing. 
DΙΝ 53507  Testing of Elastomers. Determination of tear strength. 
DΙΝ 53508  Testing of Elastomers. Accelerated Ageing. 
DΙΝ 53509  Testing of Rubber. 
DIN.53516  Testing of Rubber and Elastomers. Determination of Abrasion 
  Resistance  
Dast 010  The use of high strength bolts in the Steel Construction. 
DΙΝ 267  Fasteners and similar parts, Τechnical specifications. 
BS 6349-4  Λιµενικά έργα - Κώδικας πρακτικής για τον σχεδιασµό συστηµάτων 
  προσκρουστήρων και πρυµνοδέτησης - Code of practice for design of 
  fendering and mooring systems  
 
 Υλικά -Περιγραφή Εργασιών 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΤΑΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ  
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12.2. Ελαστικό 
 
Τα ελαστικά στοιχεία των προσκρουστήρων θα παράγονται µε διαδικασία υψηλής 
συµπίεσης, σε καλούπι, συνθετικού ελαστικού, το οποίο είναι απολύτως οµογενές και 
χωρίς στρωµατώσεις, σπηλαιώσεις, κενά ή πόρους. 
 
Το ελαστικό θα είναι παραγόµενο µε πρέσα (extruder) από οµογενές υψηλής 
ποιότητας ελαστικό SBR (Styrene Butadiene Rubber), ανθεκτικό στη φθορά και 
τριβή, το οποίο δεν θα παρουσιάζει ρωγµές, πόρους και προσµίξεις και δεν θα 
προσβάλλεται από το όζον, από την υπεριώδη ακτινοβολία ή από άλλες δυσµενείς 
περιβαλλοντικές συνθήκες.  
 
Αναλυτικότερα το ελαστικό θα πρέπει να έχει τις παρακάτω φυσικές ιδιότητες: 
 
Χαρακτηριστικά προ γήρανσης 
Υδατοστεγανότητα, έλλειψη πόρων και σχισµών (οπτικά) 
Αντοχή εφελκυσµού σύµφωνα µε DΙΝ 53504 ≥18 N/mm2 
Επιµήκυνση στο όριο θραύσης σύµφωνα µε DΙΝ 53504 ≥ 300%, 
Σκληρότητα σύµφωνα µε DΙΝ 53505 µεταξύ 60 και 75 Shore Α, µε ανοχές στην 
παράδοση ±5 αλλά µεταξύ των ονοµαστικών τιµών. 
 
Χαρακτnριστικά µετά από γήρανσn:  
(Γήρανση σύµφωνα µε DΙΝ 53508 µετά από 7 ηµέρες, +70°C ή 158°F) 
Αντοχή εφελκυσµού σύµφωνα µε DΙΝ 53504≥ 16 N/mm2, 
Επιµήκυνση στο όριο θραύσης σύµφωνα µε DΙΝ 53504 ≥ 240%, 
Σκληρότητα σύµφωνα µε DΙΝ 53505 + 4 Shore Α. 
Λοιπά χαρακτnριστικά: 
Αντοχή σε σχάση σύµφωνα µε DΙΝ 53507≥ 250 N/cm, 
Αντοχή σε απόξεση σύµφωνα µε DΙΝ 53516 < 130 mm3 
Αντίσταση στο όζον σύµφωνα µε DΙΝ 53509, 24 hours, 50 pphm, σχηµατισµός  
ρωγµών βήµα 0. 
 
12.3. Μετώπη αντιτριβική 
 
Η αντιτριβική µετώπη υψηλού µοριακού βάρους UHMW (Ultra High 
MolecularWeight) θα κατασκευασθεί από βαρέως τύπου πολυαιθυλένιο µε χαµηλό 
συντελεστή τριβής και θα έχει διαστάσεις αυτές που δίνονται στα σχέδια της µελέτης. 
Η κύρια λειτουργία της είναι η µείωση της δύναµης τριβής µεταξύ του 
προσκρουστήρα και του κύτους του πλοίου (χάλυβας), ώστε να αποφευχθεί η 
δηµιουργία σπινθήρων κατά την παραβολή, του πλοίου. Η πλάκα θα πρέπει να 
προσφέρει την µεγαλύτερη αντοχή στην κρούση και να έχει µικρότερη φθορά από ότι 
ο µαλακός χάλυβας (mild steel). 
 
Οι ιδιότητες του υλικού θα πρέπει να ικανοποιούν τα ακόλουθα: 
 

Πυκνότητα:     0,95 gr/cm3 (DΙΝ 53479),  
Επιµήκυνση θραύσης:   κατ’ ελάχιστον 450% (DΙΝ 53466), 
Αντοχή κρούσης (15o V -notch):  130 mJ/mm2, 
Σκληρότητα:     κατ’ ελάχιστον 66 Shore D (DΙΝ 43456) 
, 
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Μοριακό βάρος:    κατ’ ελάχιστον 4.000.000 g/mol, 
Οριο διαρροής :    κατ’ ελάxιστoν 22 N/mm2 (DΙΝ 53455), 
Αντοχή σε θλίψη:    κατ’ ελαχιστον 35 N/mm2, 
Επιτρεπόµενη µεταβολή θερµοκρασίας: ± 80°C, 
Συντελεστής τριβής (αντιτριβική πλάκα -κύτος πλοίου): max 0,15. 
 

12.4. Αγκύρωση 
 
Όλα τα µεταλλικά εξαρτήµατα (ελάσµατα βάσης) θα είναι πλήρως ενσωµατωµένα 
και µονωµένα από το περιβάλλον και τα άλλα µεταλλικά εξαρτήµατα σύνδεσης. Οι 
θέσεις υποδοχής των αγκυρώσεων προβλέπονται σε υποδοχές εντός του σώµατος του 
στοιχείου του προσκρουστήρα, ώστε να αποφεύγεται η επαφή µεταξύ του ελαστικού 
και των κοχλιών αγκύρωσης κατά την διάρκεια της συµπίεσης. Οι αγκυρώσεις θα 
είναι τοποθετηµένες κατά µήκος του ουδέτερου άξονα της δύναµης αντίδρασης στο 
κέντρο της επιφάνειας έδρασης του ελαστικού στοιχείου, ώστε να είναι βέβαιο ότι οι 
αγκυρώσεις καταπονούνται σε θλίψη κατά την διάρκεια του κύκλου συµπίεσης του 
προσκρουστήρα υπό κανονικές συνθήκες. Όλοι οι κοχλίες και οι αγκυρώσεις θα είναι 
µε κανονικό µετρικό σπείρωµα κατά 180. Οι κοχλίες των αγκυρώσεων θα είναι 
κατάλληλοι για εγκατάσταση σε υφιστάµενο σκυρόδεµα (αγκύρια και εποξειδικές 
ρητίνες). Οι κοχλίες και οι αγκυρώσεις θα είναι από χάλυβα ποιότητας 4.6, µε 
γαλβάνισµα σύµφωνα µε το Β8 729. 
 
12.5. ∆είγµατα-Προµήθεια 
 
Για τη διαπίστωση των φυσικών ιδιοτήτων τους, οι προσκρουστήρες θα συνοδεύονται 
από πιστοποιητικά προδιαγραφής των χρησιµοποιηθέντων υλικών. Οι 
προσκρουστήρες θα προέρχονται από διεθνώς αναγνωρισµένο κατασκευαστή και ο 
Ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει τεχνικούς καταλόγους του οίκου, καθώς επίσης και 
δηµοσιευµένες καµπύλες τεχνικών χαρακτηριστικών (καµπύλες ενέργειας-
αντίδρασης), όπως επίσης και κατάλογο εγκατεστηµένων παρόµοιων 
προσκρουστήρων τα τελευταία 5 χρόνια. Θα διενεργείται οπτικός έλεγχος από την 
Υπηρεσία όλων των προσκρουστήρων, για να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν 
ενδείξεις, ελαττωµάτων, ή ατελειών που πιθανόν να επηρεάσoυν την οµαλή 
λειτουργία. Θα διενεργείται έλεγχος των διαστάσεων σε δείγµα δέκα τοις εκατό 
(10%) των προσκρουστήρων και θα πρέπει να βρίσκονται σε συµφωνία µε αυτές που 
εµφαίνονται στα σχέδια, τα οποία ο προµηθευτής θα προσκοµίσει προ της 
εγκατάστασης. 
 
12.6. Εκτέλεση εργασιών 
 
Κατά τις φορτοεκφορτώσεις, προσωρινές αποθηκεύσεις και όλες τις µεταφορές των 
τεµαχίων και εξαρτηµάτων των προσκρουστήρων από το εργοστάσιο κατασκευής 
µέχρι το εργοτάξιο ή το χώρο αποθήκευσης του Αναδόχου και από εκεί µέχρι τις 
θέσεις τοπoθέτηση, πρέπει να ληφθεί κάθε µέριµνα ώστε να τηρούνται σχολαστικά οι 
σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή για τον τρόπο φορτοεκφόρτωσης, αποθήκευσης, 
τοποθέτησης των υλικών στα µεταφορικά µέσα κλπ. Η εγκατάσταση θα γίνεται 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
 
Η αγκύρωση των προσκρουστήρων στην ανωδοµή του έργου θα γίνει µε 4 
τουλάχιστον αγκύρια που θα έχουν ενσωµατωθεί στο σκυρόδεµα µε χρήση οδηγού 
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πατρόν (template), οπότε ο προσκρουστήρας απλώς στερεώνεται στην ανωδοµή, 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και οδηγίες του κατασκευαστή που θα εγκριθούν από 
την Υπηρεσία. Όλοι οι κοχλίες / αγκύρια θα διαθέτουν ευρύ σπείρωµα σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές 180. Εκτός εάν φαίνεται διαφορετικά από τα σχετικά σχέδια της 
µελέτης, όλα τα εξαρτήµατα αγκύρωσης (κοχλίες/αγκύρια, περικόχλια, ροδέλες, θα 
είναι γαλβανισµένα σύµφωνα µε Β8 729, και από χάλυβα ποιότητας Grade 4.6. 
 
Περιλαµβανόµενες δαπάνες 
 
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες και για χρήση κάθε είδους 
εξοπλισµού που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, κατά τα ανωτέρω 
και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της  εγκεκριµένης µελέτης. 
 
Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά οι δαπάνες για: 
 

� Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφορτώσεις και 
τοποθέτηση των προσκρουστήρων στις προβλεπόµενες θέσεις. 

� Αγκυρώσεις, υλικά και εργασία τοποθέτησης. 
� Το λεπτοµερές σχέδιο µε την ακριβή θέση των αγκυρίων, που θα συµφωνούν 

 µε τις οδηγίες του κατασκευαστή που ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει 
 στην Υπηρεσία. 

� Τα πιστοποιητικά προδιαγραφής των χρησιµοποιηθέντων υλικών, 
δηµοσιευµένες καµπύλες τεχνικών χαρακτηριστικών (καµπύλες ενέργειας-
αντίδρασης), όπως επίσης και κατάλογο εγκατεστηµένων παρόµοιων 
προσκρουστήρων τα τελευταία 5 χρόνια που ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει. 

 
Επιµέτρηση και πληρωµή 
 
Οι προσκρουστήρες επιµετρούνται ανά τεµάχιο προσκρουστήρα που θα τοποθετηθεί, 
µε βάση τα σχετικά σχέδια. 
 

2. ΧΥΤΟΧΑΛΥΒ∆ΙΝΕΣ ∆ΕΣΤΡΕΣ   

 
(Ανάτυπο από ΕΤΕΠ 09-13-01-00 ‘’Χυτοχαλύβδινες και χυτοσιδηρές δέστρες 
πρόσδεσης πλοίων / σκαφών’’) 
 
1. Αντικείµενο 
 
Στην παρούσα Προδιαγραφή καθορίζονται οι απαιτήσεις για το υλικό κατασκευής και 
την εγκατάσταση δεστρών πρόσδεσης σκαφών/ πλοίων σε λιµενικά έργα. 
 
2. Τυποποιητικές παραποµπές 
 

Η παρούσα Προδιαγραφή ενσωµατώνει, µέσω παραποµπών, προβλέψεις άλλων 
δηµοσιεύσεων, χρονολογηµένων ή µη. Οι παραποµπές αυτές αναφέρονται στα 
αντίστοιχα σηµεία του κειµένου και κατάλογος των δηµοσιεύσεων αυτών 
παρουσιάζεται στη συνέχεια. Προκειµένου περί παραποµπών σε χρονολογηµένες 
δηµοσιεύσεις, τυχόν µεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις αυτών θα έχουν 
εφαρµογή στο παρόν όταν θα ενσωµατωθούν σε αυτό, µε τροποποίηση ή 
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αναθεώρησή του. Όσον αφορά τις παραποµπές σε µη χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις 
ισχύει η τελευταία έκδοσή τους. 
 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1561   Founding - Grey cast irons - Χύτευση - Φαιός χυτοσίδηρος 
 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1563   Founding - Spheroidal graphite cast irons -- Χύτευση - Χυτοσίδηροι 
    σφαιροειδούς γραφίτη 
 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1564   Founding - Austempered ductile cast irons --- Τεχνολογία χυτηρίων - 
    Μπαινιτικοί χυτοσίδηροι 
 
ΕΛΟΤ EN 10204   Metallic products - Types of inspection documents -- Μεταλλικά  
                  προϊόντα. Τύποι εγγράφων επιθεώρησης 
     
ΕΛΟΤ EN ISO 1461  Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - 
    Specifications and test methods -- Επικαλύψεις µε γαλβανισµό εν  
                   θερµώ ετοίµων προϊόντων από σίδηρο και χάλυβα - Προδιαγραφές  
                   και µέθοδοι δοκιµών. 
 
ΕΛΟΤ EN ISO 8504-2  Preparation of steel substrates before application of paints and  
                   related products - Surface preparation methods - Part 2: Abrasive  
                   blast-cleaning -- Προετοιµασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την 
    εφαρµογή χρωµάτων και σχετικών προϊόντων - Μέθοδοι   
                   προετοιµασίας της επιφάνειας - Μέρος 2: Ψήγµατα για αµµοβολή 
 
ΕΛΟΤ EN ISO 12944-1  Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by  
                    protective paint systems - Part 1: General introduction -- Χρώµατα και 
    βερνίκια.  Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών µε  
                   συστήµατα χρωµάτων - Μέρος 1: Γενική εισαγωγή 
 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-09-19-01-00   Health - Safety and Environmental Protection requirements for  
                    marine works - Μέτρα υγείας - Ασφάλειας και απαιτήσεις   
                    περιβαλλοντικής προστασίας κατά την κατασκευή λιµενικών έργων                  

         
         
3. Όροι και ορισµοί 
 
H παρούσα Προδιαγραφή δεν κάνει χρήση όρων και ορισµών, οι οποίοι να είναι 
αναγκαίοι για την κατανόηση και εφαρµογή του κειµένου της. 
 
4. Απαιτήσεις 
 
4.1 Ελκτική ικανότητα των δεστρών 
 
Η ελκτική ικανότητα των δεστρών, θα καθορίζεται από τη µελέτη του έργου.  Επίσης 
ο Ανάδοχος θα υποβάλει στατικούς υπολογισµούς των προτεινόµενων προς 
τοποθέτηση δεστρών που θα πληρούν την προβλεπόµενη από τη µελέτη ελκτική 
ικανότητα. 
 
Γενικώς για την αγκύρωση των δεστρών στην ανωδοµή του κρηπιδώµατος (έγχυτο 
σκυρόδεµα) θα χρησιµοποιούνται αγκύρια σύµφωνα µε τη Μελέτη, σε συνδυασµό µε 
σιδηροδοκούς αγκύρωσης ενσωµατωµένους στο σκυρόδεµα σε χαµηλότερη στάθµη. 
Η διάταξη αγκύρωσης θα εξασφαλίζει οµοιόµορφη κατανοµή της ασκούµενης 
ελκτικής δύναµης της δέστρας κατά µήκος της ανωδοµής. 
 
Για τους υπολογισµούς θα λαµβάνεται συντελεστής ασφαλείας υλικού ίσος προς 2.0 
για τον χυτοχάλυβα και ίσος προς 3.0 για τον χυτοσίδηρο (εκτός εάν προβλέπεται 
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διαφορετικά στη µελέτη του έργου).  Από τους υπολογισµούς αυτούς θα προκύπτουν: 
 
 α) Η στατική επάρκεια του χυτού στελέχους των δεστρών για την προδιαγραφόµενη    
     ελκτική ικανότητα. 
β) Η στατική επάρκεια της προτεινόµενης διάταξης πάκτωσης της δέστρας (πλάκα     
    αγκύρωσης και αγκυρώσεις) στο σκυρόδεµα ανωδοµής του κρηπιδώµατος    
    (λαµβανοµένης υπόψη και της προβλεπόµενης ποιότητας του σκυροδέµατος). 
 
Η φέρουσα ικανότητα του στελέχους της δέστρας µπορεί να αποδεικνύεται και µε 
πιστοποιητικά εργαστηριακών δοκιµών σε εργαστήριο διαπιστευµένο σύµφωνα µε το 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025.  Οι παραπάνω υπολογισµοί θα γίνονται για το 
προβλεπόµενο φορτίο γραµµής πρόσδεσης υπό γωνία 0° και 30° ως προς την 
οριζόντιο. Θα συνοδεύονται δε υποχρεωτικά από σχέδια λεπτοµερειών. 
 
4.2 ∆ιαστάσεις των δεστρών και διάταξη τοποθέτησης 
 
Οι δέστρες θα έχουν το γενικό σχήµα και τη µορφή που προβλέπεται στα σχέδια της 
µελέτης και οι βασικές διαστάσεις τους δεν θα διαφέρουν ουσιωδώς από τις 
διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης (ενδεικτικά έως 10 - 15%). Όταν προβλέπεται η 
τοποθέτησή τους σε συγκεκριµένα σηµεία της ανωδοµής µε προκαθορισµένες 
διαστάσεις (τοποθέτηση δεστρών σε εσοχές, σε προκατασκευασµένα στοιχεία µε 
προδιατρηµένα σηµεία αγκύρωσης κ.λπ.) θα τηρούνται οι προβλεπόµενες από τη 
µελέτη διαστάσεις. 
 
4.3 Ποιότητα κατασκευής 
 

Τα χυτοχαλύβδινα και χυτοσιδηρά εξαρτήµατα θα κατασκευαστούν µε χύτευση 
αριθµηµένων χελωνών και όχι υλικών ανακύκλωσης (scrap). 
 
Οι δέστρες θα προέρχονται από εργοστάσια πλήρως εξοπλισµένα και οργανωµένα 
για τέτοιου είδους εργασίες τα οποία στο παρελθόν θα έχουν εκτελέσει επιτυχώς 
παρόµοιας φύσης παραγγελίες. 
 
Κατά την θραύση των δοκιµίων, η τοµή πρέπει να παρουσιάζει επιφάνεια φαιά και 
µάζα συµπαγή και οµοιόµορφη που να αποτελείται από λεπτούς κόκκους. ∆εν πρέπει 
να παρουσιάζει ρωγµές, φυσαλίδες ή άλλα ελαττώµατα. 
 
Το υλικό κατά την έγχυση πρέπει να γεµίζει πλήρως τα καλούπια, ώστε η επιφάνεια 
των τεµαχίων να είναι τελείως οµαλή χωρίς φυσαλίδες, ρωγµές, σκουριές, αρµούς 
τήξεως και διακοπής της εργασίας, λέπια, εξογκώµατα, κοιλότητες από άµµο και 
οποιοδήποτε άλλο ελάττωµα. ∆εν γίνεται αποδεκτή η κάλυψη των παραπάνω 
ατελειών µε στοκάρισµα κ.λπ. 
 
4.4 Ενσωµατούµενα υλικά 
 
Οι δέστρες λιµενικών έργων που προδιαγράφονται στην παρούσα θα είναι 
κατασκευασµένες είτε από χυτοσίδηρο (cast iron) είτε από χυτοχάλυβα (cast steel). 
 
Το υλικό κατασκευής θα είναι υποχρεωτικά της κατηγορίας που αναφέρεται στην 
Μελέτη. ∆εν θα γίνεται αποδεκτό ως ισοδύναµο άλλο υλικό διαφορετικό από το 
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προδιαγραφόµενο στην Μελέτη, έστω και αν εξασφαλίζεται η φέρουσα ικανότητα 
των εξαρτηµάτων που καθορίζεται στην Μελέτη. 
 
Εφιστάται η προσοχή στην ηλεκτροχηµική συµβατότητα των επί µέρους µεταλλικών 
στοιχείων της κατασκευής για την αποφυγή γαλβανικών φαινοµένων. Σχετικές 
πληροφορίες καθώς και οδηγίες τοποθέτησης θα παρέχονται σε τεχνικά φυλλάδια του 
κατασκευαστή που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος στην Υπηρεσία. 
 
4.4.1 Χυτοσίδηρος 
 
Ο τύπος του χυτοσιδήρου των εξαρτηµάτων θα καθορίζεται από τη µελέτη. Εάν τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά δεν προσδιορίζονται στη µελέτη, έχουν εφαρµογή τα 
ακόλουθα: 
 
α) µαλακός χυτοσίδηρος: θα είναι ποιότητας ΕΝ-GJS-800-8 σύµφωνα µε το πρότυπο 
EΛΟΤ EN 1564, µε εφελκυστική αντοχή Rm = 800N/mm2, εγγυηµένη τιµή 
εφελκυστικής αντοχής στο 0.2% της επιµήκυνσης Rp0.2 (proof stress at 0.2%) 500 
N/mm2, και επιµήκυνση στη θραύση 8%. 
 
β) χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη: θα είναι ποιότητας τουλάχιστον GGG 40 ή 
GGG 45 ή GGG 40.3 σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ EN 1563, η ποιότητα καθορίζεται ως 
EN-GJS-350-22-LT (εφελκυστική αντοχή 350 N/mm2, επιµήκυνση στη θραύση 22%, 
χαµηλής θερµοκρασίας [Low temperature]). 
 
γ) φαιός χυτοσίδηρος: θα είναι ποιότητας τουλάχιστον GG-25 σύµφωνα µε το παλαιό 
πρότυπο DIN 691 ή EN GJL 250 σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ EN 1561. 
 
Συνιστάται να προτιµώνται τύποι χυτοσιδήρου µε υψηλές τιµές επιµήκυνσης κατά τη 
θραύση και υψηλή απορρόφηση ενέργειας κατά την δοκιµή Charpy, δεδοµένου ότι τα 
υλικά αυτά εµφανίζουν µεγαλύτερη ολκιµότητα. 
 
Γενικώς η σκληρότητα του χυτοσιδήρου θα είναι µεγαλύτερη από 210 µονάδες 
Brinell. 
 
4.4.2 Χυτοχάλυβας 
Για τον χυτοχάλυβα έχουν εφαρµογή τα ακόλουθα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ως προς την 
χύτευση, θερµικές επεξεργασίες, κατεργασίες και δοκιµές. 
 
 
4.4.3 Εξαρτήµατα σύνθεσης 
 
Τα αγκύρια, οι πλάκες έδρασης, κοχλίες περικόχλια κ.λπ. θα είναι από χάλυβα 
υψηλής αντοχής, σύµφωνα µε τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Η ποιότητα και τα 
µηχανικά χαρακτηριστικά των εξαρτηµάτων αυτών θα καθορίζονται στο τεύχος 
Υπολογισµών της µελέτης. 
 
5. Μεταφορά και τοποθέτηση 
 
Οι δέστρες θα τοποθετούνται οριζοντιογραφικά στις προβλεπόµενες από τη µελέτη 
θέσεις. Η διάταξη πάκτωσής τους στο κρηπίδωµα θα διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα 
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εγκεκριµένα από την Υπηρεσία σχέδια λεπτοµερειών του κατασκευαστή. 
 
Σε κάθε περίπτωση θα τηρείται αυστηρά ή προβλεπόµενη απόσταση από το µέτωπο 
παραβολής για την προστασία των τοιχωµάτων των πλοίων σε περίπτωση 
πρόσκρουσης. 
 
Κατά την τοποθέτηση πολλών παροµοίων δεστρών απ’ ευθείας (συνήθως παράλληλη 
στην γραµµή κρηπίδωσης) η τοποθέτηση θα γίνεται µε την απαιτούµενη προσοχή 
ώστε οπτικά να µην παρουσιάζονται αποκλίσεις ορατές µε το µάτι. 
 
Κατά τις φορτοεκφορτώσεις και την προσωρινή αποθήκευση των δεστρών από το 
εργοστάσιο κατασκευής µέχρι το εργοτάξιο ή το χώρο αποθήκευσης του Αναδόχου 
και από εκεί µέχρι τις θέσεις τοποθέτησης, θα λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή 
κρούσεων που είναι δυνατό να µειώσουν τη µηχανική αντοχή των υλικών. 
 
Μεγάλη επίσης προσοχή πρέπει να δίνεται κατά τις φορτοεκφορτώσεις για την 
αποφυγή φθορών στις εργοστασιακές στρώσεις αντιδιαβρωτικής προστασίας. 
 
6. ∆οκιµές - Έλεγχοι 
 
6.1 Υλικά 
 
Θα ελέγχεται η σωστή και έντεχνη εγκατάσταση των δεστρών στις προβλεπόµενες 
από τα σχέδια θέσεις, µε την προϋπόθεση ότι έχουν εξασφαλιστεί ήδη (σύµφωνα µε 
τα προαναφερθέντα) η αποδοχή του υλικού των δεστρών, τα τεµάχια των δεστρών 
προς τοποθέτηση στο έργο, η προστασία των επιφανειών τους µε βαφή και η 
τοποθέτηση και αγκύρωσή τους στη µάζα της ανωδοµής. 
 
Για την αποδοχή των υλικών και την έγκριση ενσωµάτωσής τους στο έργο, ο 
Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία πιστοποιητικά αναγνωρισµένων εργαστηρίων 
από τα οποία θα προκύπτουν τα βασικά χαρακτηριστικά των υλικών κατασκευής 
τους. 
 
Κάθε παρτίδα χύτευσης θα συνοδεύεται από µία σειρά εργαστηριακών 
πιστοποιητικών. 
 
Σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ EN 10204 στα συνοδευτικά έγγραφα επιθεώρησης που θα 
συνοδεύουν τα προϊόντα θα πρέπει να αναφέρονται: 
 
• Επωνυµία αγοραστή και αριθµός παραγγελίας καθώς και το έργο στο οποίο 

προορίζεται να τοποθετηθούν  
• Συνθήκες παράδοσης του προϊόντος. 
• Αριθµός χύτευσης. 
• Περιγραφή του προϊόντος/ σχέδια/ οδηγίες τοποθέτησης/ βάρος ανά τεµάχιο. 
• Αποτελέσµατα δοκιµών εφελκυσµού, επιµήκυνσης στη θραύση, µείωσης 

επιφάνειας δοκιµίου κατά την θραύση. 
• Αποτελέσµατα δοκιµών Charpy V-notch και αντίστοιχες θερµοκρασίες δοκιµής. 
• Αποτελέσµατα δοκιµών σκληρότητας κατά Rockwell – Brinell. 
• Οπτικός έλεγχος και µη καταστροφικές δοκιµές. 
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Σε κάθε τεµάχιο και σε όψη που θα παραµείνει εµφανής θα αναγράφονται σε έξαρση 
τα ακόλουθα: 
 
• το σήµα / όνοµα του εργοστασίου κατασκευής. 
• το έτος και ο µήνας που έγινε η χύτευση. 
• το πρότυπο το οποίο τηρήθηκε κατά την κατασκευή. 
• τα υλικά µε τα οποία πρέπει να αποφεύγεται η επαφή για την αποφυγή του 

γαλβανικού φαινοµένου (επιθυµητό, µη υποχρεωτικό).  
 
Κατά την τοποθέτηση πολλών παροµοίων δεστρών απ’ ευθείας (συνήθως παράλληλη 
στην γραµµή κρηπίδωσης) η τοποθέτηση θα γίνεται µε την απαιτούµενη προσοχή 
ώστε οπτικά να µην παρουσιάζονται αποκλίσεις ορατές µε το µάτι. 
 
6.2 Επεξεργασία επιφάνειας, σύστηµα αντιδιαβρωτικής προστασίας και τελικής   
      βαφής 
 
Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από την Μελέτη, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην 
Υπηρεσία προς έγκριση έκθεση µεθοδολογίας (method statement) για το σύστηµα 
αντιδιαβρωτικής προστασίας που προτίθεται να εφαρµόσει. Στην έκθεση θα 
καθορίζεται το σύστηµα της βαφής (εποξειδική, πολυουρεθανική, σύστηµα διπλής 
προστασίας µε γαλβάνισµα - βαφή κ.λπ.), το πάχος των στρώσεων σε µικρά (µm) και 
η µέθοδος εφαρµογής. Η έκθεση θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά του εργοστασίου 
παραγωγής των υλικών του συστήµατος βαφής (ή του κατασκευαστή των δεστρών) 
από τα οποία θα προκύπτει ότι πληρούν τις απαιτήσεις της µελέτης για αντοχή 
διάρκειας σε έκθεση σε θαλάσσιο περιβάλλον και σε απότριψη (abrasion). 
 
Εάν οι ως άνω απαιτήσεις δεν καθορίζονται στη µελέτη, θα εφαρµόζεται σύστηµα 
προστασίας αντοχής σε διάρκεια > 15 ετών (durability, σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 12944-1, σε έντονα διαβρωτικό θαλάσσιο περιβάλλον κατηγορίας C5 - Μ). 
 
Κατά την µεταφορά, συναρµολόγηση και εγκατάσταση, χρειάζεται ιδιαίτερη 
προσοχή ώστε να αποφεύγονται ζηµιές στις βαφές. Λόγω του ότι το εσωτερικό των 
δεστρών πληρώνεται µε σκυρόδεµα µετά και από την τοποθέτησή τους, η τελική 
στρώση της βαφής συνιστάται να εφαρµόζεται επί τόπου µετά την τοποθέτηση των 
δεστρών. 
 
Οι επιφάνειες των δεστρών οι οποίες δεν θα είναι δυνατόν να χρωµατιστούν µετά την 
τοποθέτησή τους, θα υφίστανται τουλάχιστον την βασική αντιδιαβρωτική προστασία. 
 
Στην περίπτωση συχνής διέλευσης οχηµάτων από την περιοχή τοποθέτησης των 
δεστρών θα πρέπει το τελικό χρώµα των δεστρών να είναι έντονο (π.χ έντονο 
κίτρινο). 
 
6.2.1 Αντιδιαβρωτική προστασία χυτοχαλύβδινων δεστρών 
 
Γενικώς οι χυτοχαλύβδινες δέστρες απαιτούν αυξηµένη προστασία έναντι διάβρωσης 
σε σχέση µε τις χυτοσιδηρές. 
 
Οι χυτοχαλύβδινες δέστρες θα υφίστανται πριν την ως την προηγούµενη παράγραφο 
αναφερόµενη βαφή, καθαρισµό επιφανείας µε µεταλλοβολή ή αµµοβολή ποιότητος 
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SA 2 ½, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 8504-2. 
 
Με την αµµοβολή θα καθαρίζονται πλήρως οι επιφάνειες και θα αποµακρύνονται 
τυχόν ανωµαλίες και γρέζια. Οι αµµοβοληµένες επιφάνειες θα διατηρούνται στεγνές 
µέχρι να γίνει η βαφή. 
 
6.2.2 Χυτοχαλύβδινες δέστρες γαλβανισµένες εν θερµώ 
 
Η προστασία των χυτοχαλύβδινων δεστρών µε εν θερµώ γαλβάνισµα (hot dip 
galvanized coatings) θα εφαρµόζεται εάν προδιαγράφεται στην σχετική Μελέτη. 
 
Η εφαρµογή του εν θερµώ γαλβανίσµατος θα γίνεται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 
EN ISO 1461 σε εγκαταστάσεις (εργοστάσια/ εργαστήρια) που εφαρµόζουν σύστηµα 
ποιότητος πιστοποιηµένα σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001. 
 
Η διαδικασία του γαλβανίσµατος περιλαµβάνει απολίπανση, αποξείδωση σε 
δεξαµενές µε διαλύµατα υδροχλωρικού ή θειικού οξέως, απόπλυση, ουδετεροποίηση 
σε διάλυµα χλωριούχου αµµωνίου (flux), ξήρανση και προθέρµανση (περίπου 150 
°C), εµβάπτιση σε τήγµα ψευδαργύρου θερµοκρασίας περίπου 450 °C, ψύξη µε νερό 
ή αέρα και καθαρισµό από περίσσειες ψευδαργύρου στα µεταλλικά στοιχεία της 
κατασκευής. 
 
Το ελάχιστο πάχος της επικάλυψης (minimum dry film thickness) των 
γαλβανισµένων εν θερµώ επιφανειών θα είναι 75 µm. 
 
Πριν την εφαρµογή των εποµένων στρώσεων προστασίας θα γίνεται επάλειψη µε 
κατάλληλο µέσο πρόσφυσης για γαλβανισµένες επιφάνειες, wash primer ή άλλο 
εξειδικευµένο υλικό. 
 
Το συνολικό πάχος των εποµένων στρώσεων είναι τουλάχιστον 250 µm. 
 
6.2.3 Χυτοχαλύβδινες δέστρες µε βαφή από εποξειδικό ανθρακούχου πίσσας 
 
Μετά την προετοιµασία της επιφάνειας (βλέπε προηγούµενη παράγραφο 6.2.2.) θα 
ακολουθεί: 
 
• Μία στρώση αντισκωριακού υποστρώµατος (rust primer) ψευδαργυρικής βάσης 

πάχους 75 µm. 
• ∆ύο στρώσεις εποξειδικού ανθρακούχου πίσσας (coal tar epoxy) πάχους 125 µm 

η κάθε µία. 
 
6.2.4 Χυτοσιδηρές δέστρες µε βαφή από εποξειδικό ανθρακούχου πίσσας 
 

Μετά την προετοιµασία της επιφάνειας (αµµοβολή, µεταλλοβολή, καθαρισµός κ.λπ.) 
θα ακολουθεί: 
 
• Μία στρώση αντισκωριακού υποστρώµατος (rust primer) ψευδαργυρικής βάσης 

πάχους 75 µm. 
• ∆ύο στρώσεις εποξειδικού ανθρακούχου πίσσας (coal tar epoxy) πάχους 125 µm 

η κάθε µία. 
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7 Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζοµένων και προστασίας 
περιβάλλοντος 
 
7.1 Πηγές κινδύνου κατά την εκτέλεση των εργασιών 
• Κατά την µεταφορά, απόθεση και διακίνηση των δεστρών. 
• Μεταφορά δια χειρός ή µηχανικών µέσων αντικειµένων µεγάλου βάρους. 
• Εργασία σε χώρους Λιµένων. 
 
7.2 Μέτρα υγείας - ασφάλειας 
Είναι υποχρεωτική η συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EE, που αναφέρεται στις 
«Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών 
Εργοταξίων» και ενσωµατώθηκε στην Ελληνική Νοµοθεσία µε το Π.∆. 305/96 
καθώς επίσης και η λοιπή Ελληνική Νοµοθεσία περί υγείας και ασφάλειας (Π.∆. 
17/96 και Π.∆. 159/99 κ.λπ.). 
 
Για τα ειδικά µέτρα ασφαλείας - υγείας κατά την κατασκευή Λιµενικών Έργων ισχύει 
η Προδιαγραφή 1501- 09-19-01-00. 
 
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την 
εκτέλεση των εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 
 

Πίνακας 1 – ΜΑΠ 
Κράνος προστασίας 
από κρούσεις, 
προσκρούσεις και 
επαφή µε στοιχεία 
υπό τάση 

ΕΛΟΤ ΕΝ 
397 
 

Βιοµηχανικά 
κράνη 
ασφαλείας 
 

Industrial 
safety 
helmets 
 

Γάντια προστασίας 
έναντι Μηχανικών 
κινδύνων 
 

ΕΛΟΤ ΕΝ 
388 
 

Γάντια 
προστασίας 
έναντι 
Μηχανικών 
κινδύνων 
 

Protective 
gloves 
against 
mechanical 
risks 
 Προστατευτική 

ενδυµασία έναντι 
αντοχής σε διάτρηση 

ΕΛΟΤ EN 
863 
 

Προστατευτική 
ενδυµασία - 
Μηχανικές 
ιδιότητες - 
Μέθοδος 
∆οκιµής - 
Αντοχή 
σε διάτρηση 
 

Protective 
clothing - 
Mechanical 
properties - 
Test method: 
Puncture 
resistance 
 

Υποδήµατα τύπου 
ασφαλείας 

ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 20345 
 

Μέσα ατοµικής 
προστασίας - 
Υποδήµατα 
τύπου 
ασφαλείας 
 

Personal 
protective 
equipment - 
Safety 
footwear 
 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 
20345/Α1 
 

Μέσα ατοµικής 
προστασίας - 
Υποδήµατα 
τύπου 
ασφαλείας 
 

Personal 
protective 
equipment - 
Safety 
footwear 
 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 
20345/COR 

Μέσα ατοµικής 
προστασίας - 
Υποδήµατα 
τύπου 
ασφαλείας 
 

Personal 
protective 
equipment - 
Safety 
footwear 
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8. Τρόπος επιµέτρησης 
 
Η επιµέτρηση των δεστρών και των στοιχείων αγκύρωσης αυτών στο κρηπίδωµα θα 
γίνεται κατά βάρος σε χιλιόγραµµο µε βάση Πρωτόκολλο Ζύγισης που θα 
συντάσσεται για το σκοπό αυτό πριν από την τοποθέτησή τους ή µε βάση τους 
πίνακες βαρών του εργοστασίου παραγωγής, όταν πρόκειται για τυποποιηµένα 
προϊόντα. Οι δέστρες διακρίνονται σε χαλύβδινες και χυτοχαλύβδινες. 
 
∆εν επιµετρώνται χωριστά, διότι είναι ενσωµατωµένες, όλες οι αναγκαίες εργασίες 
καθώς και τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισµός, η εξασφάλιση και η κατανάλωση 
της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη συµπαροµαρτούσα δράση απαιτούµενη για την 
πλήρη και έντεχνη κατά τα ανωτέρω εκτέλεση της εργασίας. 
 
Ειδικότερα ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, δεν επιµετρώνται χωριστά τα 
παρακάτω: 
 
• Την προµήθεια των δεστρών και των στοιχείων αγκύρωσης αυτών και την 

µεταφορά τους επί τόπου του έργου 
• Την προσέγγισή τους στις προβλεπόµενες θέσεις τοποθέτησης, την ευθυγράµµιση 

και την προσωρινή στήριξη αυτών, ώστε να παραµείνουν ακλόνητες κατά την 
σκυροδέτηση της ανωδοµής του κρηπιδώµατος 

• Την βαφή του προεξέχοντος τµήµατος της δέστρας 
• Η προµήθεια των απαραίτητων αναλώσιµων ή µη υλικών 
• Η µεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή τους στο έργο 
• Η ενσωµάτωση ή η χρήση τους στο έργο 
• Η φθορά και αποµείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του 

εξοπλισµού. 
• Η διάθεση και απασχόληση του απαιτουµένου προσωπικού, εξοπλισµού και 

µέσων για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
Προδιαγραφής. 

• Η συγκέντρωση των απορριµµάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την 
εκτέλεση των εργασιών και την µεταφορά τους προς οριστική απόθεση. 

• Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτουµένων δοκιµών, ελέγχων κλπ για την πλήρη 
και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε την παρούσα Προδιαγραφή, 
καθώς και των τυχόν διορθωτικών µέτρων (εργασία και υλικά) εάν 
διαπιστωθούν µη συµµορφώσεις κατά τις δοκιµές και τους ελέγχους. 

 
Όταν οι δέστρες τοποθετούνται επί υφισταµένου κρηπιδώµατος (π.χ. αντικατάσταση 
παλαιών δεστρών) οι εργασίες διάνοιξης οπών στο σκυρόδεµα και το υστερόχυτο 
σκυρόδεµα πάκτωσης επιµετρώνται ιδιαιτέρως. 
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