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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

3ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 

ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥ∆ΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΛΟΓΩ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ Ρ/Κ 

 « Ο∆ΥΣΣΕΑΣ 1». 

Σύµφωνα µε : 

1) Το   από 14-1-39 Β.∆. «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιµενικών Ταµείων κειµένων διατάξεων» 

Φ.Ε.Κ. 24/19-01- 1939) 

2) Το Νόµο 2881/2001 (ΦΕΚ 16 Α΄) «Ρύθµιση θεµάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις». 

3) Τη διάταξη του άρθρου 30 του Νόµου 3153/2003 (ΦΕΚ 153 Α΄) «Ναυτική επαγγελµατική εκπαίδευση 

και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». 

4) Την Υ.Α. 2123/34/01 του ΥΕΝ (ΦΕΚ Β΄ 1439)  ∆ιαδικασία    και οι όροι, τα δικαιώµατα και οι 

υποχρεώσεις των διαγωνιζοµένων, οι συνέπειες σε περίπτωση µη συµµόρφωσής τους µε αυτές, τα 

θέµατα κατάθεσης και απόδοσης του τιµήµατος, των εγγυήσεων, της   επανάληψης του διαγωνισµού και 

κάθε άλλο θέµα  σχετικό µε τη διενέργεια του διαγωνισµού, που  προβλέπεται στην παράγραφο 5 του 

άρθρου 2, του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ Α 16)          

5) Το Νόµο 1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α΄) «Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων». 

6) Την υπ’ αριθ. 292/2013 απόφαση Λιµενικής Επιτροπής του Λιµενικού Ταµείου Νοµού Χανίων. 

7) Το υπ’ αριθ. 3/2012 πρακτικό- απόφαση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 9 § 7 του Ν 

2881/2001 για θέµατα ανέλκυσης, αποµάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων που βρίσκονται 

στο λιµένα Σούδας. 

8) Τους όρους της παρούσας διακήρυξης, καθώς και την αρ.84/2015 Απόφ.ΛΕ/ΛΤΝΧ. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Την 8 Ιουλίου 2015 ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 12.30 µ.µ., ανοικτό, πλειοδοτικό διαγωνισµό, µε 

σφραγισµένες προσφορές για την εκποίηση και αποµάκρυνση εκτός λιµένα Σούδας του ελλιµενισµένου 

και σε ακινησία τελούντος πλοίου Ρ/Κ «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ 1», που βρίσκεται στη λιµενική περιοχή 

αρµοδιότητας του Λιµενικού Ταµείου Νοµού Χανίων στο λιµένα Σούδας και αναφέρεται αναλυτικά στο 

άρθρο 13 της παρούσας και µε κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφορά. 

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές µόνο για το σύνολο του πλοίου και για το σύνολο των 

εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 13 της παρούσας. 

Ως τιµή εκκίνησης για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό καθορίζεται το ποσό των 500€  

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

Η γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης γίνεται µε µέριµνα της Υπηρεσίας µας, σύµφωνα µε τους 

κανόνες δηµοσιότητας, που ορίζονται στο άρθρο 2 της ΥΑ 212/2001 (2123/34/01) (ΦΕΚ 1439 Β΄) και στα 

άρθρα 2 και 3 Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) . 
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Η δαπάνη για τη δηµοσίευση της διακήρυξης, όσες φορές απαιτηθεί και για κάθε περίπτωση 

επανάληψης του διαγωνισµού, βαρύνει συνολικά τον τελικό πλειοδότη. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να µάθουν τους όρους του διαγωνισµού από την ηλεκτρονική  διεύθυνση 

του  Λιµενικού Ταµείου Νοµού Χανίων www.ltnx.gr και να παραλάβουν τη διακήρυξη κατά τις 

εργάσιµες ηµέρες και κατά τις ώρες 08.00 – 15.00 από τα γραφεία του Λιµενικού Ταµείου Νοµού Χανίων 

(οδός Περίδου 24, Χανιά). 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και κάθε άλλη διαδικασία που 

αφορά στο διαγωνισµό και τη συµµετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 

ΑΡΘΡΟ 1 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΚΑΙ  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α) ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες, 

που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας και διαθέτουν αποδεδειγµένη εµπειρία και τεχνογνωσία 

στην αποµάκρυνση πλοίων, καθώς και ειδικευµένο προσωπικό και µέσα, για την εκτέλεση των 

εργασιών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 13 της παρούσας, εφόσον δικαιούνται και δεν έχουν 

αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου και ασκούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, 

επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο της διακήρυξης. 

Η συµµετοχή των ανωτέρω στο διαγωνισµό µπορεί να γίνει, είτε απευθείας, είτε µέσω αντιπροσώπων 

τους στην Ελλάδα. 

Β) ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι διαγωνιζόµενοι καταθέτουν ή αποστέλλουν στο Λιµενικό Ταµείο Νοµού Χανίων, δακτυλογραφηµένη 

προσφορά στην Ελληνική γλώσσα σε δύο αντίτυπα, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέλθει 

στο Λιµενικό Ταµείο Νοµού Χανίων όπως ορίζεται στα άρθρα 2 και 3. 

Η προσφορά συνοδεύεται απαραίτητα από εγγυητική επιστολή συµµετοχής, 1.000€, όπως εξειδικεύεται 

παρακάτω υπό 1.7 , καθώς και από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1.1. Φυσικά πρόσωπα. 

α. Έλληνες πολίτες. 

1.1.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν καταδικάστηκαν για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

1.1.2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου από το 

οποίο να προκύπτει, ότι δεν τελούν ή βρίσκονται στη διαδικασία κηρύξεως πτώχευσης, εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, συµβιβασµού µε τους πιστωτές ή οι εργασίες της επιχείρησής τους έχουν 

ανασταλεί ή τελούν σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση. 

1.1.3. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την 

καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φορολογικών υποχρεώσεων, κατά την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (1.1.2 και 

1.1.3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος από την οποία 

και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

β. Οι Αλλοδαποί. 

- Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδυνάµου εγγράφου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου αρµόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 

καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους δραστηριότητα. 
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- Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να 

προκύπτει, ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις της παραγράφου 1.1.2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 

η υπόψη χώρα δεν εκδίδει τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, 

που αναφέρονται στην παρ. 1.1.2. πρέπει να αντικατασταθούν αυτά µε ένορκη δήλωση του 

ενδιαφεροµένου προσώπου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, συµβολαιογράφου ή 

οποιασδήποτε άλλης αρµόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασης. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη δήλωση πρέπει να αντικατασταθεί αυτή από υπεύθυνη δήλωσή τους του Ν. 1599/1986. Η 

αρµόδια αρχή ή ο συµβολαιογράφος στην περίπτωση αυτή εκδίδει πιστοποιητικό που βεβαιώνει την 

γνησιότητα της ένορκης δήλωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. 

-Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης, που να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει 

τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1.1.3.  σχετικά µε την καταβολή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης και φορολογικών υποχρεώσεων, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

1.2. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά. 

1.2.1. Τα δικαιολογητικά της παρ. α΄ και β΄ της παραγράφου 1.1. που προβλέπονται για τα φυσικά 

πρόσωπα, ΄Ελληνες ή Αλλοδαπούς αντίστοιχα, και αντίγραφο του καταστατικού τους επικυρωµένο από 

την αρµόδια αρχή µετά των τυχόν τροποποιήσεων αυτού ως και έγγραφο αρµόδιας αρχής ότι το νοµικό 

πρόσωπο υφίσταται. 

Ειδικότερα σχετικά µε το απόσπασµα ποινικού µητρώου διευκρινίζεται ότι οφείλουν να το προσκοµίσουν 

οι νόµιµοι εκπρόσωποι των νοµικών προσώπων και, επιπλέον, ανάλογα µε τη νοµική µορφή του, οι: 

α) Οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές ΟΕ και ΕΕ, 

β) ∆ιαχειριστές ΕΠΕ, 

γ) Μέλη ∆Σ , Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ. 

1.2.2. Επιπλέον, οι Συνεταιρισµοί οφείλουν να προσκοµίσουν και βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι 

ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

1.3. Κοινοπραξίες, Συµπράξεις, Ενώσεις 

Για κάθε µέλος της Ένωσης /Σύµπραξης /Κοινοπραξίας πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθούν όλα τα 

δικαιολογητικά των παραγράφων 1.1. και 1.2. ανάλογα µε την περίπτωση (αλλοδαπό ή ηµεδαπό φυσικό 

ή νοµικό πρόσωπο) και επιπλέον αυτών: 

α) συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/Σύµπραξης ή Κοινοπραξίας. Στο συµφωνητικό θα 

πρέπει να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης και των µελών της για τη συµµετοχή της στον 

παρόντα διαγωνισµό και στην εκπροσώπηση αυτής και των µελών της έναντι του Λιµενικού Ταµείου 

Νοµού Χανίων. 

β) πράξη του αρµοδίου διοικητικού οργάνου κάθε µέλους της Ένωσης κλπ, από το οποίο να προκύπτει 

η έγκρισή του για τη συµµετοχή του µέλους στην Ένωση κλπ, και στο διαγωνισµό. 

Στην περίπτωση συµµετοχής φυσικού προσώπου στην Ένωση κλπ η ανωτέρω πράξη αντικαθίσταται 

από Υπεύθυνη ∆ήλωση µε αντίστοιχο περιεχόµενο. 

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

∆ιευκρινίσεις: 

1.4.1. Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις, δικαιούνται να υποβάλλουν κοινή προσφορά. Η µετατροπή τους σε 

ορισµένη νοµική µορφή είναι δυνατόν να απαιτηθεί, εάν τους ανατεθεί η σύµβαση και στο βαθµό που η 

µετατροπή τους είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. 

1.4.2. Οι υποψήφιοι ή οι υποβάλλοντες προσφορά οι οποίοι, δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους, στο 

οποίο είναι εγκατεστηµένοι, έχουν λάβει άδεια να παρέχουν την εν λόγω υπηρεσία, δεν µπορούν να 

απορριφθούν απλώς και µόνο επειδή έπρεπε να είναι νοµικά πρόσωπα κατά την Ελληνική Νοµοθεσία. 
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1.4.3. Η προσφορά της κοινοπραξίας θα υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συµµετέχοντες 

στην κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην 

προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το µέρος αυτής που αντιστοιχεί στον καθένα στο 

σύνολο της προσφοράς. 

1.4.4. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

1.4.5. Σε περίπτωση που εξ αιτίας αδυναµίας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρα βία, µέλος της 

κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας κατά το χρόνο 

αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της 

κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. 

Εάν η παραπάνω αδυναµία ή ανωτέρα βία προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα 

υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, µε την ίδια τιµή και τους ίδιους 

όρους . Τα υπόλοιπα µέλη της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν 

αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται µε απόφαση του αρµοδίου για τη διοίκηση του Λιµενικού 

Ταµείου Νοµού Χανίων, οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

1.5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

1.5.1. Όλοι ανεξαιρέτως οι ως άνω διαγωνιζόµενοι των παρ. 1.1. έως 1.4. θα υποβάλλουν επίσης νόµιµη 

βεβαίωση εκπροσώπησης ή άλλα επαρκή δικαιολογητικά,  από τα οποία να είναι εµφανές ότι είναι 

αντιπρόσωποι τους κατά το χρονικό διάστηµα του διαγωνισµού, εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό 

µε εκπρόσωπό τους. 

1.5.2. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οφείλουν εκτός από τα πιο πάνω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά να καταθέσουν και δήλωση ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους του 

παρόντος διαγωνισµού. 

1.5.3. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα υποβάλλουν επίσης υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 

άρθρο 8, ότι δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του  Ελληνικού 

∆ηµοσίου. 

1.5.4. Οι αντιπρόσωποι στην Ελλάδα των ηµεδαπών εγκατεστηµένων στην αλλοδαπή ή αλλοδαπών 

φυσικών ή νοµικών προσώπων ή επιπλέον των ανωτέρω και ανάλογα µε την περίπτωση απαιτείται να 

καταθέσουν δικαιολογητικά από τα οποία να είναι εµφανές, ότι είναι αντιπρόσωποί τους κατά το χρονικό 

διάστηµα του διαγωνισµού. 

1.5.5. Πιστοποιητικά συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή θα συνοδεύονται 

από ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ στην Ελληνική από κρατική αρχή ή από εξουσιοδοτηµένα από τη 

νοµοθεσία πρόσωπα. 

1.5.6. Η µη προσκόµιση µε την προσφορά όλων των παραπάνω δικαιολογητικών ή εάν κατά τον έλεγχο 

των προσκοµισθέντων διαπιστωθεί σοβαρή ανειλικρίνεια των στοιχείων, συνεπάγεται τον 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ από τον διαγωνισµό εκτός αν η συµµετέχουσα εταιρεία προσκοµίσει µετά από αίτηµα 

του  Λιµενικού Ταµείου Νοµού Χανίων, δικαιολογητικά, πλην της εγγυητικής επιστολής, εντός πέντε (5) 

εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ∆ιευκρινίσεις παρέχονται µόνον 

όταν ζητούνται από το Λιµενικό Ταµείο Νοµού Χανίων, ενώ διευκρινήσεις που δίνονται από τους 

προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται 

δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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1.5.7. Ο πλειοδότης δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του, µέρος της ή ολόκληρη, µετά την 

κατάθεσή της και ανεξάρτητα αν κατακυρώθηκε ή όχι η προσφορά του. Σε περίπτωση που την αποσύρει 

υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 12 της ΥΑ 212/2001 (2123/34/01) (ΦΕΚ Β΄ 1439/2001). 

1.6. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

1.6.1.Οι ενδιαφερόµενοι ή οι εξουσιοδοτηµένοι από αυτούς εργολάβοι θα πρέπει να διαθέτουν κατ΄ 

ελάχιστον τα κατωτέρω προσόντα και να αποδεικνύουν αυτά προσκοµίζοντας τα κατάλληλα έγγραφα: 

α) Η εκτέλεση τέτοιων εργασιών να υπάγεται στο αντικείµενο των εργασιών τους και στον καταστατικό 

τους σκοπό και να κατέχουν τις απαιτούµενες νόµιµες άδειες. 

β) Να διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών, όπως αυτές 

προαναφέρθηκαν στο αντικείµενο του παρόντος άρθρου. 

γ) Να διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση, την απαραίτητη τεχνική υποδοµή, τον απαιτούµενο ειδικό 

εξοπλισµό και το απαιτούµενο ειδικευµένο προσωπικό. 

1.6.2 Στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόµενοι στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων φορέων/εργολάβων 

για την εκτέλεση του έργου, θα πρέπει να προσκοµίζουν στο Λιµενικό Ταµείο Νοµού Χανίων έγγραφα 

από τα οποία θα αποδεικνύεται α) ότι για την εκτέλεση έργου, θα έχουν στη διάθεση τους αναγκαίους 

πόρους, παραδείγµατος χάριν να προσκοµίζουν έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών ότι θα θέσουν 

στη διάθεση του ενδιαφεροµένου τους αναγκαίους πόρους και β) ότι οι εν λόγω φορείς πληρούν τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 1.6.1. 

1.7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

1.7.1. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής θα συνοδεύονται υποχρεωτικά µε ποινή αποκλεισµού από 

εγγυητική επιστολή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα 

που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε άλλες τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία 

∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 

2513/1997, και έχουν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών αυτών αυτό το δικαίωµα, συνοδευόµενη 

στην περίπτωση αλλοδαπών από ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ τους στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ από Κρατική 

Αρχή ή από εξουσιοδοτηµένα από τη νοµοθεσία άτοµα ή γραµµάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του 

Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα, ύψους 1.000€ 

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 

ΧΡΟΝΟ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, δηλαδή µέχρι τις 3/11/2015.  Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής 

επιστρέφεται στους συµµετέχοντες µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία κατακύρωσης των 

αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ κατά την υποβολή της µε την  προσφορά είναι:       

(α) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα ότι θα καταβάλει     ορισµένο ποσό µε µόνη τη 

δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 

(β) ο αριθµός της διακήρυξης       

(γ) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 

(δ) η ηµεροµηνία έκδοσή της 

(ε) τα στοιχεία διαγωνιζοµένου υπέρ του οποίου εκδίδεται  

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων   µπορούν να καλύπτονται 

εκ των υστέρων. 

Το ποσό της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής θα είναι τουλάχιστον   1.000€ (Σε περίπτωση 

κοινοπραξίας, η εγγυητική επιστολή πρέπει να είναι κοινή για όλα τα µέλη της κοινοπραξίας. 
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1.7.2. Ο διαγωνιζόµενος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός είναι    υποχρεωµένος προ και σε 

κάθε περίπτωση το αργότερο εντός πέντε (5) ηµερών από την κατακύρωση ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, που να καλύπτει 10.000€ Η εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης θα είναι αορίστου    ισχύος. Με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

επιστρέφεται  η εγγυητική επιστολή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Η παραπάνω εγγυοδοσία επιστρέφεται µετά την 

ολόκληρωση των εργασιών αποµάκρυνσης του πλοίου και την εντός 10 ηµερών καταβολή του 

τιµήµατος. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

2.1. Όσοι επιθυµούν να υποβάλλουν προσφορά οφείλουν, µε ποινή αποκλεισµού, να την καταθέσουν 

στην Γραµµατεία του Λιµενικού Ταµείου Νοµού Χανίων µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα πριν από 

την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι τις 7/7/2015 και ώρα 15:00 µ.µ. 

2.2. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στα γραφεία του Λιµενικού Ταµείου Νοµού Χανίων. 

(Περίδου 24, Χανιά), µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως 

προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.1. της 

παρούσας. 

2.3. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν 

πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των εποµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν 

λαµβάνονται υπόψη αλλά επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

2.4. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού θα παραλάβει από τη Γραµµατεία του  Λιµενικού Ταµείου 

Νοµού Χανίων την ώρα διενέργειας του διαγωνισµού, όλες τις προσφορές. Όσες προσφορές 

κατατέθηκαν ή απεστάλησαν εµπρόθεσµα αποσφραγίζονται την ορισθείσα ώρα. Τις προσφορές που 

κατατέθηκαν εκπρόθεσµα τις παραδίδει στη Γραµµατεία του Λιµενικού Ταµείου Νοµού Χανίων, για 

επιστροφή. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 

3.1. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε ενιαίο φάκελο σφραγισµένο, στον οποίο θα αναγράφονται 

ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις: 

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 

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

- Ο αριθµός της διακήρυξης. 

- Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

- Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως στην προσφορά  τους ότι έλαβαν γνώση της 

παρούσας την οποία και αποδέχονται. Σε   περίπτωση µη αναγραφής του όρου αυτού, ο προσφέρων 

θεωρείται ότι     αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους εκτός εάν στην  προσφορά 

ρητώς αναγράφει τα σηµεία τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. 

Μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις (03) επιµέρους ανεξάρτητοι σφραγισµένοι 

φάκελοι σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και τρεις (3) επιµέρους ανεξάρτητοι σφραγισµένοι φάκελοι ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ τους 

(δηλαδή συνολικά 3 + 3 φάκελοι), ως εξής: 

1ος ΦΑΚΕΛΟΣ : Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά του άρθρου 1 της παρούσης και η εγγύηση 

συµµετοχής τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, 

µε την ένδειξη “∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και σε ανεξάρτητο φάκελο τα 

αντίγραφά τους µε την ένδειξη “∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”. 
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2ος ΦΑΚΕΛΟΣ : Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, 

µέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, µε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ- ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και σε 

ανεξάρτητο φάκελο αντίγραφο των τεχνικών στοιχείων µε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”. 

3ος ΦΑΚΕΛΟΣ : Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο 

επίσης µέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, µε την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ- 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και σε ανεξάρτητο φάκελο αντίγραφο των τεχνικών στοιχείων µε την ένδειξη 

“ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”. 

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

φακέλου. 

3.2. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως 

φάκελο µε την ένδειξη “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ” και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

3.3. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ΄ αυτόν, 

συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. 

3.4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη  από 

τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά 

τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η 

προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την 

κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

3.5. Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες ενενήντα (90) ηµέρες από την εποµένη της 

διενέργειας του διαγωνισµού. 

Προσφορά που ορίζει ΧΡΟΝΟ ισχύος ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη 

της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε ενενήντα (90) ηµέρες. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ένσταση κατά της νοµιµότητας διενέργειάς του διαγωνισµού ή της συµµετοχής διαγωνιζοµένου σ΄ 

αυτόν, µέχρι και την κατακυρωτική απόφαση, υποβάλλεται εγγράφως, σύµφωνα µε το άρθρο 10 της Υ.Α. 

2123/34/2001 (ΦΕΚ 1439 Β΄). 

Επίσης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν κατ’ εφαρµογή του ν. 3886/2010 « ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: 

∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψή τους-Ο∆ΗΓ 89/665 & 92/13/ΕΟΚ»,  να ασκήσουν προδικαστική 

προσφυγή ενώπιον της Λιµενικής Επιτροπής, µέσα σε προθεσµία 5 ηµερών αφ’ ότου έλαβαν γνώση µε 

οποιονδήποτε τρόπο, τυχόν παράνοµης πράξης ή παράλειψης σχετικής µε το διαγωνισµό, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νόµιµες και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά τους . 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

5.1. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού καλεί τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, των οποίων οι 

προσφορές διαπιστώθηκε ότι πληρούν τους όρους και απαιτήσεις της προκήρυξης και  προβαίνει στην 

έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην 

πρόσκληση (ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού) παρουσία και µελών της Γνωµοδοτικής Επιτροπής  
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της § 7 του άρθρου 9 του Ν.2881/2001 για θέµατα ανέλκυσης,  αποµάκρυνσης ή εξουδετέρωσης 

ναυαγίων ή πλοίων που βρίσκονται στο λιµένα Σούδας . 

5.2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται µε τη διαδικασία που καθορίζουν τα άρθρα 5 & 7 της Υ.Α. 

2123/34/2001 (ΦΕΚ 1439 Β΄). 

5.3.  Οι συµµετέχοντες, κατά τα ανωτέρω, στο διαγωνισµό δύνανται άµεσα,     µετά την ανακοίνωση των 

στοιχείων των οικονοµικών προσφορών, να αντιπροσφέρουν, καταχωριζοµένων των σχετικών 

δηλώσεών τους, καθώς και     του χρηµατικού ποσού της προσφοράς τους στο πρακτικό, το οποίο και     

υπογράφεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, τα µέλη της ως άνω     Γνωµοδοτικής 

Επιτροπής για θέµατα ανέλκυσης,  αποµάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων και από τους 

συµµετέχοντες στον διαγωνισµό. Το τελικό ποσό   της δήλωσής τους, όπως θα διαµορφωθεί, πέραν της 

καταχώρησης στο πρακτικό αναγράφεται αριθµητικά και ολογράφως από τον νόµιµο     αντιπρόσωπο ή 

εκπρόσωπο του έχοντος δικαίωµα συµµετοχής στο  διαγωνισµό  φυσικού ή νοµικού προσώπου ή 

κοινοπραξίας σε έγγραφο του συµµετέχοντος,  το οποίο υπογράφει και καταθέτει στο Λιµενικό Ταµείο 

Νοµού Χανίων.      

5.4. Όλοι οι παρευρισκόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς 

επίσης και των τεχνικών και οικονοµικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν.                     

ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

6.1. Μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί το κριτήριο της υψηλότερης προσφοράς και υπό την ρητή 

και αυτονόητη προϋπόθεση της συµφωνίας των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 13 της παρούσας.  

Σε περίπτωση  ίσου πλειοδοτικού τιµήµατος, θα προτιµηθεί αυτός που δίνει µικρότερο χρόνο εκτέλεσης.  

των εργασιών. 

6.2. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας του 

∆ιαγωνισµού. 

6.3. Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο µε γνωµοδότησή του, 

µπορεί να προτείνει ό,τι προβλέπει το άρθρο 9 της ΥΑ 212/2001 (2123/34/2001) (ΦΕΚ 1439 Β΄). Την 

τελική απόφαση λαµβάνει η Λιµενική Επιτροπή του Λιµενικού Ταµείου Νοµού Χανίων. 

6.4. Αντιπροσφορές - Βελτίωση πλειοδοσίας µε νέες προσφορές. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του 

∆ιαγωνισµού καλεί τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, των οποίων οι προσφορές διαπιστώθηκε ότι 

πληρούν τους όρους  και της απαιτήσεις της προκήρυξης, παρουσία και µελών της Γνωµοδοτικής 

Επιτροπής για θέµατα ανέλκυσης, αποµάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων που βρίσκονται 

στο λιµένα Σούδας, στους οποίους ανακοινώνει τα στοιχεία των οικονοµικών προσφορών τους, τα οποία 

και καταχωρίζονται σε σχετικό πρακτικό. Οι συµµετέχοντες δύνανται άµεσα, µετά την ανακοίνωση των 

στοιχείων των οικονοµικών προσφορών, να αντιπροσφέρουν, καταχωριζοµένων των σχετικών 

δηλώσεών τους, καθώς και του χρηµατικού ποσού της προσφοράς τους στο πρακτικό, το οποίο και 

υπογράφεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, τα µέλη της ως άνω Γνωµοδοτικής 

Επιτροπής για θέµατα ανέλκυσης, αποµάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων και από τους 

συµµετέχοντες στο διαγωνισµό. 

Το τελικό ποσό της δήλωσής τους, αναγράφεται αριθµητικά και ολογράφως από τον νόµιµο 

αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο του έχοντος δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό φυσικού ή νοµικού 

προσώπου ή κοινοπραξίας σε έγγραφο του συµµετέχοντος, το οποίο υπογράφει και καταθέτει στην 

Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 
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6.5 Η Λιµενική Επιτροπή του Λιµενικού Ταµείου Νοµού Χανίων αποφασίζει για την έγκριση και 

κατακύρωση του διαγωνισµού το αργότερο εντός µηνός από της διενέργειάς του και διατηρεί το 

δικαίωµα µαταίωσης του διαγωνισµού, χωρίς από την απόφαση αυτή να εδραιώνεται αξίωση των 

διαγωνιζοµένων. 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΑΝΑΘΕΣΗ- ΣΥΜΒΑΣΗ 

7.1. Στο διαγωνιζόµενο στον οποίο έγινε κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, σύµφωνα µε 

το άρθρο 11 της ΥΑ 2123/34/2001 (ΦΕΚ 1439 Β΄). 

7.2. Ο πλειοδότης στον οποίο έγινε αναγγελία κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού είναι 

υποχρεωµένος : 

(α)  Αφενός µεν προ και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός πέντε (05) ηµερών από την κατακύρωση 

ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, που να καλύπτει ποσό 10.000€. Η 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι αορίστου ισχύος. Με την κατάθεση της εγγυητικής 

επιστολής ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

(β) Αφετέρου δε να καταβάλλει στο Λιµενικό Ταµείο Νοµού Χανίων εντός δέκα (10) ηµερών από την 

κατακύρωση το σχετικό τίµηµα της προσφοράς του και παράλληλα να προσέλθει για την υπογραφή 

σύµβασης και να προβεί µέσα στην οριζόµενη από την παρούσα διακήρυξη προθεσµία στην 

αποµάκρυνση του πλοίου, είτε µε ίδια µέσα και προσωπικό, είτε µέσω τρίτου, ο οποίος κατ΄ εντολή και 

για λογαριασµό του πλειοδότη θα προβεί στην αποµάκρυνση του πλοίου εκτός περιοχής ευθύνης του  

Λιµενικού Ταµείου Νοµού Χανίων. 

7.3. Από την κατακύρωση και την καταβολή του τιµήµατος, ο πλειοδότης θεωρείται ότι παραλαµβάνει το 

πλοίο και αποκτά την κυριότητα του ελεύθερη από κάθε δικαίωµα τρίτου. Η κυριότητα του πλειοδότη 

τελεί υπό τη διαλυτική αίρεση της µη εµπρόθεσµης αποµάκρυνσης του πλοίου. 

7.4. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν: 

7.4.1. Ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες που προβλέπονται από τη σύµβαση. 

7.4.2. Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) οι εργασίες. 

7.4.3. Επεστράφη η εγγυητική καλής εκτέλεσης, αφού προηγούµενα επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για τις εγγυήσεις που απαιτούνται ισχύουν τα αναφερόµενα στις παραγράφους 1.7 και 7.2 της 

παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

9.1. Στην περίπτωση, που ο πλειοδότης δεν προβεί, µέσα στην ηµεροµηνία που του ορίστηκε, στην 

αποµάκρυνση του πλοίου, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση στο όνοµά του και 

από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ` αυτή ύστερα από απόφαση της Λιµενικής Επιτροπής του 

Λιµενικού Ταµείου Νοµού Χανίων. και επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής µερικά ή ολικά. 

β. Ανάθεση των εργασιών ανέλκυσης είτε από τον επόµενο πλειοδότη, σύµφωνα µε τη σειρά κατάταξης 

στο διαγωνισµό, είτε µε επαναληπτικό διαγωνισµό ή και χωρίς διαγωνισµό, ανάλογα µε τις ανάγκες του 

Λιµενικού Ταµείου Νοµού Χανίων και µε καταλογισµό σε βάρος του τυχόν επιπλέον διαφοράς τιµής. 

γ. Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισµός του προσφέροντα, από διαγωνισµούς µε αντικείµενο την 

ανέλκυση και αποµάκρυνση ναυαγίων του ∆ηµόσιου Τοµέα. 
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9.2. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση του Λιµενικού Ταµείου Νοµού Χανίων. 

για κάθε θετική ζηµιά, που προήλθε άµεσα ή έµµεσα από την άρνηση του πλειοδότη να 

πραγµατοποιήσει έγκαιρα τις εργασίες που του κατακυρώθηκαν. 

9.3. Σε περίπτωση που ο πλειοδότης υπαναχωρεί ή δηλώνει αδυναµία εκτέλεσης της αποµάκρυνσης ή 

το Λιµενικό Ταµείο Νοµού Χανίων. διαπιστώνει σοβαρή ασυνέπεια στην εκτέλεση των συµφωνηθέντων, 

κηρύσσει τον πλειοδότη έκπτωτο και του επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις παρακάτω κυρώσεις: 

α. Έκπτωση του από την κατακύρωση στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή. 

β. Κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

γ. Ανάθεση των σχετικών εργασιών στον επόµενο προσφέροντα στον διαγωνισµό, είτε µε επαναληπτικό 

διαγωνισµό ή και χωρίς διαγωνισµό ανάλογα µε τις ανάγκες του Λιµενικού Ταµείου Νοµού Χανίων και 

τον καταλογισµό σε βάρος του εκπτώτου της τυχόν επιπλέον διαφοράς τιµής. 

δ. Εφαρµογή των ποινικών ρητρών λόγω καθυστέρησης ανταπόκρισης. 

ε. Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισµός του πλειοδότη από τους διαγωνισµούς µε αντικείµενο την 

ανέλκυση και αποµάκρυνση ναυαγίων του ∆ηµόσιου Τοµέα. 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ-ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

10.1. Το Λιµενικό Ταµείο Νοµού Χανίων διατηρεί το δικαίωµα εφόσον υφίσταται γεγονός που συνιστά 

ανωτέρα βία και εφόσον ο πλειοδότης δεν έχει ουδεµία απόκλιση από τις υποχρεώσεις του, να 

προβαίνει σε ανανεώσεις του χρόνου που έχει καθορισθεί για την ανέλκυση για όσο διάστηµα απαιτηθεί 

και όχι πέραν των έξι (6) µηνών συνολικής ανανέωσης. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται στην 

οικονοµική προσφορά να καθορίσει το ποσοστό αναπροσαρµογής του τιµήµατος για το χρονικό 

διάστηµα έξι (6) µηνών. 

10.2. Ο ανάδοχος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για την πληµµελή εκτέλεση των συµβατικών του 

υποχρεώσεων, ή την αδυναµία εκτέλεσης αυτών εφόσον αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία. Ως γεγονός 

που συνιστά ανωτέρα βία θεωρείται κάθε γεγονός ανεξάρτητο από τη βούλησή του, το οποίο δεν είναι 

δυνατό να προβλεφθεί µε την καταβολή άκρας σύνεσης και επιµέλειας, όπως ασυνήθη καιρικά 

φαινόµενα, θεοµηνίες σεισµοί, επιδηµίες, καταστάσεις µόλυνσης του περιβάλλοντος ή συγκέντρωσης 

τοξικών, βιολογικών ή ραδιενεργών στοιχείων σε έκταση και βαθµό που να απειλούν άµεσα τη ζωή 

ανθρώπων, πληµµύρες, πόλεµος, εχθροπραξίες, τροµοκρατικές ή γενικευµένες συρράξεις και βίαιες 

ενέργειες, εξέγερση, βοµβαρδισµοί, πυρκαγιά, έκρηξη, και κάθε άλλη παρεµφερής ή ισοδύναµη 

κατάσταση, η οποία δεν είναι εύλογα δυνατόν να προβλεφθεί και να αντιµετωπισθεί άµεσα και 

αυτοδύναµα. 

10.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο Λιµενικό Ταµείο Νοµού Χανίων. άµεσα και σε κάθε 

περίπτωση πριν την παρέλευση της επόµενης µέρας το συµβάν της ανωτέρας βίας και να τεκµηριώσει 

αυτό µε κάθε νόµιµο µέσο, ενώ το Λιµενικό Ταµείο Νοµού Χανίων. υποχρεούται εντός δεκαπέντε ηµερών 

να απαντήσει εγγράφως εάν αποδέχεται ότι το γεγονός αυτό πράγµατι συνιστά ανωτέρα βία.  

10.4. Η επίλυση των διαφορών ως προς τη διακήρυξη και τη σύµβαση, υπάγεται στην αρµοδιότητα των 

∆ικαστηρίων των Χανίων. 

10.5. Ρητά συµφωνείται από τα συµβαλλόµενα µέρη ότι η προσφυγή στο αρµόδιο ∆ικαστήριο δεν 

αναστέλλει µε κανένα τρόπο την εκτέλεση της Σύµβασης. Συνεπώς αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη θα 

συνεχίζουν µε καλή πίστη να ασκούν τα δικαιώµατά τους και να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους βάσει της 

Σύµβασης καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επίλυσης της διαφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις εργασίες µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την 

ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας από το Κεντρικό Λιµεναρχείο Χανίων. Σε περίπτωση παράβασης αυτού 

του όρου, ανεξαρτήτως των άλλων κυρώσεων, θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα σε βάρος του αναδόχου 

ύψους χιλίων (1.000,00 €), για κάθε ηµέρα καθυστέρησης. 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

12.1. Ο ανάδοχος έχει την αποκλειστική αστική, διοικητική και ποινική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε 

τρίτο, συµπεριλαµβανοµένου και του προσωπικού του Λιµενικού Ταµείου Νοµού Χανίων για 

οποιαδήποτε ζηµία ή απαιτήσεις, οι οποίες θα προέλθουν από δικές του, ή των προστηθέντων του 

ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόµενες σε δόλο ή αµέλεια, κατά την εκτέλεση των εργασιών ή και εξ 

αφορµής αυτών. 

12.2. Το Λιµενικό Ταµείο Νοµού Χανίων δικαιούται να παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών που 

έχουν ανατεθεί στον ανάδοχο και θα ορίσει προς τούτο τριµελή επιτροπή υπαλλήλων της τεχνικής 

υπηρεσίας του Λιµενικού Ταµείου Νοµού Χανίων.  

12.3. Ο ανάδοχος, εγγυάται µε υπεύθυνη δήλωση, ότι διαθέτει αυτός, ή τρίτο πρόσωπο το οποίο ενεργεί 

κατ΄ εντολή και για λογαριασµό του, τις απαιτούµενες γνώσεις και υποδοµή για την εκτέλεση του έργου 

και ότι θα τηρήσει τις κείµενες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και αυτές για την 

υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού, καθώς επίσης και τις διατάξεις της νοµοθεσίας περί προστασίας 

της ναυσιπλοΐας και του Θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος έναντι του  Λιµενικού 

Ταµείου Νοµού Χανίων για πληµµελή εκτέλεση ή τυχόν µη εκτέλεση – ολοκλήρωση του έργου εντός της 

προβλεπόµενης κατά τα ανωτέρω προθεσµίας καθώς και για οποιαδήποτε ζηµιά ή απαιτήσεις τρίτων, οι 

οποίες θα προέλθουν από δικές του ή των προστηθέντων του ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόµενες σε 

δόλο ή αµέλεια. 

12.4. Το Λιµενικό Ταµείο Νοµού Χανίων δεν έχει και δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα 

που θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ. 

12.5. Στις περιπτώσεις των ως άνω 12.1. και 12.3. παραγράφων και ανεξάρτητα της τυχόν αστικής 

ευθύνης του φυσικού ή νοµικού προσώπου, καταπίπτει υπέρ του Λιµενικού Ταµείου Νοµού Χανίων, µε 

απόφαση της Λιµενικής Επιτροπής ως ποινική ρήτρα, το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης που προβλέπεται. 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείµενο της παρούσας είναι η επιλογή φυσικού ή νοµικού προσώπου, που διαθέτει την 

αποδεδειγµένη εµπειρία και τεχνογνωσία στην αποµάκρυνση ναυαγίων, για την εκτέλεση του συνόλου 

των εργασιών που απαιτούνται για την αποµάκρυνση του ακινητούντος πλοίου Ρ/Κ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ 1 που 

βρίσκεται στη λιµενική περιοχή αρµοδιότητας του  Λιµενικού Ταµείου Νοµού Χανίων δηλαδή στο λιµένα 

της Σούδας, στο άκρο του δυτικότερου κρηπιδώµατος της περιοχής Ναυταθλητικού- ιχθυόσκαλας. 

Το πλοίο είναι το εξής : 

 

Όνομα 
  
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ Ι 

 

Νηολόγιο 
  
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 77 
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Τύπος Πλοίου 
  
ΡΥΜΟΥΛΚΟ 

 

Μήκος 
  
28,50 

 

Πλάτος 
  
8,02 

 

Βάθος Νηολόγησης 
  
3,38 

 

ΚΟΧ 
  
180,64 

 

ΚΚΧ 

  
38,59 

 

Έτος Κατασκευής 
  
1980 

 

Υλικό Κατασκευής 
  
ΧΑΛΥΒΑΣ 

 

Εγκατεστημένη 

Ιπποδύναμη 

  
980 

 

Τόπος Κατασκευής 
  
ΚΙΝΑ 

 

Α1.ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του ΠΛΟΙΟΥ: 

 Το  πλοίο  Ο∆ΥΣΣΕΑΣ 1 παραµένει πλαγιοδετηµένο στον λιµάνι της Σούδας   στο άκρο του δυτικότερου 

κρηπίδωµατος της περιοχής ναυταθλητικού- ιχθυόσκαλας, 

Το  πλοίο είναι κατασκευασµένο από  χάλυβα και έχει παραµείνει ακινητοποιηµένο για πολύ µεγάλο 

χρονικό διάστηµα εντός του λιµένα Σούδας.  

Το πλοίο φέρει στην αριστερή του πλευρά, µια συντριπτική βλάβη µήκους 2.00 µέτρα και ύψους 1,50 

µέτρα.  

 
Α2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ.  
 
Το εκτιµώµενο βάρος του πλοίου αυτού είναι 280 τόνους περίπου. 

 
Β. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ-ΕΞΟΥ∆ΕΤΕΡΩΣΗ ΤΟΥ  
ΠΛΟΙΟΥ 
 
Στο αντικείµενο του έργου περιλαµβάνονται και τα κατωτέρω: 

- Έλεγχος για να διαπιστωθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το πλοίο, ώστε να ληφθούν τα 

κατάλληλα µέτρα για την αποµάκρυνσή του.   

- Εκτέλεση των Απαιτούµενων ενεργειών και εργασιών για την ασφαλή αποµάκρυνσή του  πλοίου από 

τη Λιµενική Ζώνη του λιµένος Σούδας, σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκεται. 

-Λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων για την πρόληψη και τον περιορισµό τυχόν ρύπανσης από τις 

εργασίες αποµάκρυνσης καθώς και για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. 

- Λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων για την αποτροπή πρόκλησης ναυαγίου, ατυχηµάτων, ζηµιών 

από τις εργασίες αποµάκρυνσης. 

- Καθαρισµός όλης της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών από πετρελαιοειδή κατάλοιπα και 

απορρίµµατα οποιασδήποτε µορφής, που τυχόν διασκορπιστούν, οπουδήποτε ευρίσκονται αυτά (σε 
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βυθό, επιφάνεια θαλάσσης, παραλία ή κρηπίδωµα), συλλογή τους, µεταφορά τους και τελική διάθεση µε 

νόµιµο περιβαλλοντικά τρόπο. 

 

Μελέτη : Οι συµµετέχοντες, µε την προσφορά τους θα υποβάλλουν πλήρη µελέτη, στην οποία θα 

αναπτύσσεται αναλυτικά η προτεινόµενη µεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών και η οποία θα αποτελεί 

ουσιαστικό στοιχείο αξιολόγησης της προσφοράς, αναφέροντες τα µέσα που θα χρησιµοποιήσουν και το 

προσωπικό. 

Επίσης οι συµµετέχοντες, µε την προσφορά τους, θα δηλώνουν τον χρόνο , τον τρόπο και τον τόπο 

τελικής διάθεσης του επικίνδυνου & επιβλαβούς πλοίου - πλωτού ναυπηγήµατος. 

 

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ  ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί µε δική του ευθύνη, δαπάνες και έξοδα σε κάθε νόµιµη ενέργεια για την 

αποµάκρυνση του πλοίου. 

Οποιεσδήποτε άδειες απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών αυτών όπως άδειες ανέλκυσης, 

καταδυτικών τεχνικών εργασιών, άδειες ρυµούλκησης, gas freeing, εξαγωγής και µεταφοράς τυχόν 

αποκοµµένων τµηµάτων του πλοίου, µυοκτονίας, άντλησης και παράδοσης πετρελαιοειδών καταλοίπων 

καθώς και απορριµµάτων, πιστοποιητικά µη οφειλής στο ΝΑΤ, ∆.Ο.Υ. πλοίων, Ν.Ε., Τ/Κ που αφορούν το 

προς αποµάκρυνση και διάθεση πλοίο, πριν την έναρξη των εργασιών, από Λιµενικές ή άλλες Αρχές, θα 

εκδοθούν, εφόσον απαιτούνται, µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. 

Ο ανάδοχος εγγυάται ότι διαθέτει αυτός, ή το τρίτο πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατ’ εντολή και για 

λογαριασµό του, τις απαιτούµενες γνώσεις και υποδοµή για την εκτέλεση του έργου και ότι θα τηρήσει 

τις κείµενες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας. 

Ο ανάδοχος έχει αποκλειστική αστική, ποινική και διοικητική ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµιά, 

απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συµπεριλαµβανοµένου και του προσωπικού του Λ.Τ.Νοµού Χανίων για 

οποιαδήποτε ζηµία ή απαιτήσεις, οι οποίες θα προέλθουν από δικές του, ή των προστηθέντων του 

ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόµενες σε δόλο ή αµέλεια, κατά την εκτέλεση των εργασιών ή και εξ 

αφορµής αυτών ως και από οποιαδήποτε αιτία και τυχόν χερσαία, θαλάσσια ή ατµοσφαιρική ρύπανση 

και υποχρεούται να ασφαλίσει το υπό εκτέλεση έργο, ώστε να καλύπτει όλους τους κινδύνους και τυχόν 

ρύπανση. 

Η εν λόγω ασφαλιστική κάλυψη περιλαµβάνει τη γενική αστική ευθύνη του αναδόχου έναντι τρίτων για 

ποσό ίσο µε αυτό του άρθρου 7 του Ν. 2881/2001 αναλογικά εφαρµοζοµένου. 

Αντίγραφο του σχετικού ασφαλιστηρίου θα προσκοµισθεί εντός προθεσµίας 10 ηµερών από την 

κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 άρθρο 8, µε την 

οποία θα δεσµεύεται ότι διαθέτει όλα τα προβλεπόµενα από το νόµο και τις οικείες διατάξεις µέσα για την 

προστασία των εργαζοµένων. 

Τέλος, ο ανάδοχος µετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα προσκοµίσει στην Υπηρεσία  για το πλοίο 

Πιστοποιητικά ∆ιαγραφής από τα Νηολόγια και Βεβαίωση ∆ιάλυσης από το διαλυτήριο. 

Το Λιµενικό Ταµείο Νοµού Χανίων  δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν ζηµίες ή ατυχήµατα που είναι 

δυνατόν να συµβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιουσδήποτε τρίτους κατά την εκτέλεση των 

εργασιών, µέχρι την ολοκλήρωσή τους. Ακόµα το Λιµενικό Ταµείο Νοµού Χανίων  δεν φέρει καµία 

ευθύνη για τυχόν κλοπές υλικών, εξαρτηµάτων, µηχανηµάτων και εργαλείων του αναδόχου, ο οποίος 

οφείλει να µεριµνήσει για την επαρκή και αποτελεσµατική φύλαξή τους. Επίσης το Λιµενικό Ταµείο 
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Νοµού Χανίων  δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για τυχόν µέτρα που θα ληφθούν από 

οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ. 

 

-Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν το Λιµένα Σούδας, κατόπιν συνεννόησης µε το Κεντρικό  

Λιµεναρχείο Χανίων τηλ. 28210-89240 προκειµένου να εκτιµήσουν οι ίδιοι το προς αποµάκρυνση και 

τελική διάθεση πλοίο,.- 

 

∆. ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

Το αρχικό τίµηµα θα καθορίζεται από τον κάθε ενδιαφερόµενο και θα υποβληθεί µε την προσφορά του. 

Η οικονοµική προσφορά θα καθορίζει το τίµηµα σε Ευρώ (αριθµητικώς και ολογράφως) άνευ ΦΠΑ. 

Μετά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών θα ακολουθήσει η διαδικασία των αντιπροσφορών, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 6.4. 

Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε όλα τα έξοδα, τέλη, εισφορές και φόρους που αφορούν το πλοίο, το Λιµενικό 

Ταµείο Νοµού Χανίων και τον ίδιο και πηγάζουν από την εκτέλεση της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΕΛΕΓΧΟΙ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

14.1. Για την παρακολούθηση και παραλαβή των εργασιών και τον έλεγχο εκτέλεσης της σύµβασης, θα 

ορισθεί τριµελής επιτροπή υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας του   Λιµενικού Ταµείου Νοµού Χανίων. 

14.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει σε εύλογη προθεσµία που θα του ορισθεί και µε 

έξοδά του κάθε τι που θα διαπιστωθεί από την Επιτροπή ή τη Λιµενική Αρχή µη σύµφωνο µε τους όρους 

της σύµβασης και τις διατάξεις του Νόµου. 

14.3. Η Επιτροπή παραλαβής µετά την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων θα συντάσσει το τελικό 

πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών, στο οποίο θα πιστοποιείται η αποµάκρυνση του ανωτέρω 

επικινδύνου και επιβλαβούς πλοίου, σύµφωνα µε την παρούσα ∆ιακήρυξη.  

ΑΡΘΡΟ 15 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Για τυχόν απόρριψη εργασιών ή επανεκτέλεσή τους ή τυχόν προβλεπόµενες κυρώσεις, εφαρµογή έχει η 

ΥΑ 212/2001 (2123/34/2001) (ΦΕΚ 1439 Β΄). 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 

Η καταβολή του τιµήµατος από τον ανάδοχο θα γίνει εφάπαξ και εντός δέκα (10) ηµερών από την 

αναγγελία κατακύρωσης σε τραπεζικό λογαριασµό του  Λιµενικού Ταµείου Νοµού Χανίων Μετά την 

προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας και κατόπιν σχετικής απόφασης του αρµόδιου οργάνου ∆ιοίκησης 

του  Λιµενικού Ταµείου Νοµού Χανίων, θα επιστραφεί στον ανάδοχο η εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης της σύµβασης, αφού προηγουµένως επιβληθούν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

 

Συνηµµένα : Υπόδειγµα Εγγύησης Συµµετοχής. 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζαςccccccccccccc Κατάστηµαccccccccccc 

Ηµεροµηνία έκδοσηςcccccccccccc.. 

Προς Το Λιµενικό Ταµείο Νοµού Χανίων  

Περίδου 24, ΧΑΝΙΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. cccccc ΕΥΡΩ cccccccc 
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Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 

ccccccευρώ υπέρ της Εταιρίας cccccccccc δ/νσηccccccc δια την συµµετοχή  

της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό της cccc για το έργο ccccccccc σύµφωνα µε την 

υπ’ αριθ. c.διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρίας καθ΄ όλο το χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος 

µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις ηµέρες 

από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 

µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και τηνcccccccccccccccccccccc 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη). 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 

τα ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.- 

 

                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΛΤΝΧ 

 

 

 

                                          ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
 

Εσωτερική Διανομή: 

- Αρμόδιο υπάλληλο για τοιχοκόλληση 

-Αρμόδιο υπάλληλο για ανάρτηση στην «Διάυγεια» 

-Αρμόδιο υπάλληλο για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΛΤΝΧ (www.ltnx.gr) 
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