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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων έχοντας υπ’ όψη:
1. To  από  14.1.39  Β.  Διάταγμα  «  Περί  Κωδικοποιήσεως  των  περί  Λιμενικών  Ταμείων  κειμένων 
διατάξεων»
2.   Το από 9.08.1952  Β. Διάταγμα « Περί Συγχωνεύσεως των  Λιμενικών  Ταμείων του Νομού Χανίων 
εις εν υπό το όνομα Λιμενικόν Ταμείον Χανίων » (ΦΕΚ 231Α - 22.08.1952), σε συνδυασμό  με το από 
3.12.1952 Β.Δ «Περί Τροποποιήσεως του από 9 Αυγούστου 1952  «Περί Συγχωνεύσεως των  Λιμενικών 
Ταμείων του Νομού Χανίων»»(ΦΕΚ 337Α –12.12.1952).
3.  Την αριθμ. 4121.9/22/90/21.12.90 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και 
Εμπορικής Ναυτιλίας «Περί επανακαθορισμού συνθέσεως των Λιμενικών Ταμείων της Χώρας, ΝΠΔΔ τα 
οποία  εποπτεύονται  από  το  Υπουργείο  ΠΔ  346/98  “Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  για  τις  
δημόσιες  συμβάσεις  υπηρεσιών  προς  τις  διατάξεις  της  Οδηγίας  92/50/ΕΟΚ του  Συμβουλίου  της  18ης 
Ιουλίου 1992” (ΦΕΚ 230 Α’/12-10-98)
4. Ν. 2286/95 “Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων” (ΦΕΚ 19 Α’/01-02-95)
5. ΠΔ 118/07 “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)” (ΦΕΚ 150 Α’/10-07-2007)
6. Ν 2362/95 “Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις” άρθρα 
79 έως 85 (ΦΕΚ 247 Α΄/27-11-1995)

ΚΑΛΕΙ
Φυσικά ή  νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών ανεξαρτήτως νομικής μορφής που πληρούν τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλουν προσφορές στο πλαίσιο της  διενέργειας 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια και  εγκατάσταση 
στεγάστρων στο Λιμάνι Σούδας -Χανίων».

Άρθρο 1
Αντικείμενο – Τεχνική περιγραφή

1. Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού αφορά
την προμήθεια και εγκατάσταση στο λιμάνι της Σούδας των παρακάτω στεγάστρων ελάχιστου πλάτους 
4,60 μέτρων και ύψους 2,40 μέτρων:

•  Ένα (1) στέγαστρο μήκους 15μ, για ηλιοπροστασία (στο επιβατικό τμήμα)
•  Ένα (1) στέγαστρο μήκους 10μ, για ηλιοπροστασία και προστασία από τη βροχή 

(στο επιβατικό τμήμα).
•  Ένα (1) στέγαστρο μήκους 15μ, για ηλιοπροστασία και προστασία από τη βροχή 

(στο επιβατικό τμήμα)
•  Δύο (2) στέγαστρα, 15μ έκαστο, τοποθετημένα αντικριστά, για ηλιοπροστασία 

(στο επιβατικό τμήμα)
•  Ένα (1) στέγαστρο μήκους 30μ, για ηλιοπροστασία (στο εμπορικό τμήμα)

Τα στέγαστρα θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι ποιοτικές προδιαγραφές κατασκευής:
o Ισχυρή, διαιρούμενη μεταλλική κατασκευή υψηλών προδιαγραφών, γαλβανισμένη εν θερμώ, 

με πάχος γαλβανίσματος κατ’ελάχιστον 0,75 mm.
o Ο  μεταλλικός  σκελετός  θα  είναι  με  μονόπλευρη  κατά  μήκος  στήριξη  (πρόβολο)  χωρίς 

εμπρόσθιες στηρίξεις.
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Αρχιτεκτονικά  θα  αποτελείται  από  καμπυλωτούς  δοκούς  στήριξης  συνεχούς  συγκόλλησης  με 
διείσδυση 80%, και πάχος ελάσματος τουλάχιστον 4mm. Κάθε καμπύλη σωλήνα θα συγκρατείται 
από το άνω μέρος με δυο αντηρίδες συγκράτησης της οροφής στηριγμένες επάνω σε κάθετο δοκό 
στήριξης, στηριζόμενη στη ίδια βάση μπετού με την καμπυλωτό δοκό.
Οι τραβέρσες οροφής δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να συγκολλούνται στις καμπύλες σωλήνες  
αλλά να συνδέονται με κατάλληλους ανθεκτικούς συνδέσμους.

o Όλα τα μεταλλικά μέρη συμπεριλαμβανομένων και των υλικών συναρμολόγησης θα είναι 
γαλβανισμένα ένα θερμώ. 

o Λυόμενη  κατασκευή,  εύκολα αποσυναρμολογούμενη  για  μεταφορά και  επανεγκατάσταση 
αυτής σε άλλο χώρο.

o Αντοχή σε ανέμους ταχύτητας τουλάχιστον 117km/h.
o Κατασκευή βάσει στατικής μελέτης διπλωματούχου μηχανικού (υπολογισμός φέροντος 

οργανισμού και θεμελίωσης των στεγάστρων). 
o Πλήρη προστασία από τον ήλιο με συντελεστή σκίασης τουλάχιστον 92% και συντελεστή 

UVA, UVB τουλάχιστον 92%.
o Προστασία από χαλάζι 100%.
o Κάλυμμα σκίασης και προστασίας (όχι αδιάβροχο):

πλέγμα σκίασης από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, βάρους τουλάχιστον 200γρ/τ.μ., με πλέξη 
και επεξεργασία ώστε να μην ξεθωριάζει ή να ξεφτίζει από την συνεχή έκθεση στον ήλιο, να είναι  
ανθεκτικό  σε  έντονα  καιρικά  φαινόμενα,  σύμφωνο  με  την  Πυροσβεστική  Διάταξη  περί  μέτρων 
πυροπροστασίας σε κατασκευές με εύκαμπτο περίβλημα, να έχει διάρκεια ζωής για περισσότερο από 
8 χρόνια και να διατηρεί τις αρχικές διαστάσεις. 

o Αδιάβροχο κάλυμμα - μόνο για τα στέγαστρα  που απαιτείται προστασία από την βροχή:
 από  PVC, ισχυρής αντοχής, ακόμη και σε έντονα καιρικά φαινόμενα. Οι μεμβράνες κάλυψης θα 
είναι θερμοκολλημένες και περιμετρικά ενισχυμένες με φυτίλι ή ιμάντα υψηλής αντοχής. Το δέσιμο 
θα γίνει με περιφερειακά μπουντούζια (πορτούζια) και σχοινί επάνω στις μεταλλικές σωλήνες του 
πλαισίου.
Τεχνικές προδιαγραφές

− Πολυεστερικό ύφασμα (PVC)                            
− Βάρος                                               650 - 900gr/m2

− Αντοχή σε εφελκυσμό                     420/400 daN/5cm
− Αντοχή σε σχίσιμο                           50/45 daN 
− Πυραντίσταση                                  Άκαυστη – κατηγορία Μ2
− Αντοχή σε αποκόλληση PVC    9/12 daN/5 cm
− Χρώμα    Λευκό
− Φορτίο χιονιού    20 Kg/m2

− Εύρος πλάτους κατασκευής  4,60 μ 
τουλάχιστον.

Στην τοποθέτηση των σκιάστρων  περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες για την θεμελίωση αυτών: Κοπή 
του  υφιστάμενου  ασφαλτικού  τάπητα  με  ασφαλτοκόπτη,  εκσκαφή  των  θεμελίων  με  μεταφορά  και 
απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής σε οιοανδήποτε απόσταση σε θέσεις που θα υποδειχτούν από το 
ΛΤΝΧ -κατασκευή των θεμελίων σύμφωνα με την στατική μελέτη από οπλισμένο σκυρόδεμα μετά της 
δαπάνης του σκυροδέματος τυχόν απαιτούμενου σιδηρού οπλισμού κλπ – επίχωση των θεμελίων με υλικό 
οδοστρωσίας και συμπίεση των υλικών επίχωσης - ανακατασκευή του οδοστρώματος με ασφαλτοτάπητα 
δυο στρώσεων πάχους τουλάχιστον 5εκ. η καθεμία.
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2. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο (όχι για τμήματα) του αντικειμένου της παρούσας 
διακήρυξης.

Άρθρο 2
Προϋπολογισμός - Πληρωμή

1.  Ο προϋπολογισμός   της  δημοπρατούμενης σύμβασης ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στις  ΣΑΡΑΝΤΑ 
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (40.000,00 €) ΜΗ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

2.  Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης των 
στεγάστρων και την παραλαβή του από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

Άρθρο 3
Χρονοδιάγραμμα

Ως ανώτατο χρονικό όριο εκτέλεσης της σύμβασης ορίζονται οι ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ημέρες από την 
υπογραφή της.

Άρθρο 4
Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της προμήθειας και εγκατάστασης στεγάστρων σε  υπαιθριους  χώρους και  στην παροχή  συναφών 
υπηρεσιών, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο στην Ελλάδα ή  έχουν 
την έδρα τους σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
Επιπλέον, ο προσφέρων πρέπει:

i. Να μην τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που 
προβλέπεται από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.

ii. Να μην τελεί υπό εκκαθάριση (μόνο τα νομικά πρόσωπα) ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από 
παρόμοια  διαδικασία  που  προβλέπεται  από  νομοθετικές  και  κανονιστικές  διατάξεις  της  χώρας 
εγκατάστασής του.

iii. Να μην βρίσκεται σε διαδικασία  κήρυξης πτώχευσης ή εκκαθάρισης ή άλλη παρόμοια 
διαδικασία που προβλέπεται από τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής 
του.

iv. Να μην έχει  καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικά με την επαγγελματική του 
διαγωγή.

v. Να έχει εκπληρώσει  τις υποχρεώσεις  του όσον αφορά την καταβολή των  εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, σύμφωνα με τους νόμους της χώρας εγκατάστασής του.

vi. Να έχει εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του, όπως προβλέπεται από τους νόμουςτης χώρας 
εγκατάστασής του.

Άρθρο 5
Δικαιολογητικά συμμετοχής

Ο διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει με την υποβολή της προσφοράς του:
1) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής 
από αρμόδια αρχή ή υπηρεσία, όπου να δηλώνει ότι:
i. δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις αποκλεισμού του άρθρου 4 και
ii. ότι με την ανακήρυξή του ως προσωρινού αναδόχου  και προ της υπογραφής της σύμβασης θα 
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προσκομίσει, εντός ρητής προθεσμίας που θα τάξει με τη σχετική πρόσκλησή της η αναθέτουσα 
αρχή, τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης.

2) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής   σύμφωνα με το συννημένο υπόδειγμα η οποία 
ορίζεται σε 2.000 € , ποσοστό δηλαδή πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας από την 
Υπηρεσία δαπάνης του υπό προμήθεια συστήματος (άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007) 
Ο χρόνος ισχύος της  παραπάνω εγγυητικής ορίζεται σε ενενήντα ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισμού.

Άρθρο 6
Δικαιολογητικά κατακύρωσης

1.  Ο διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει προ της υπογραφής της σύμβασης τα κάτωθι 
δικαιολογητικά, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή τους:
i. Βεβαίωση   εγγραφής   στο   αρμόδιο   επαγγελματικό   ή   εμπορικό   μητρώο   ή   σε   επίσημο 

κατάλογο αναγνωρισμένων οικονομικών φορέων της χώρας προέλευσής του.
ii.  Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης ή άλλη ανάλογη

κατάσταση για τους αλλοδαπούς.
iii. Πιστοποιητικό μη θέσης σε εκκαθάριση (μόνο τα νομικά πρόσωπα) ή εκκίνησης διαδικασίας θέσης 

σε εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση για τους αλλοδαπούς.
iv. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του ανάδοχου ή του νομίμου εκπροσώπου για τα νομικά 

πρόσωπα.
v.  Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.
vi. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασής του.
vii. Για τα νομικά πρόσωπα όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία βάσει της

νομοθεσίας που διέπει τη σύσταση και λειτουργία τους.
2.   Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αντικαθίστανται ή να συμπληρώνονται από ένορκη 

βεβαίωση του διαγωνιζομένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή 
οποιασδήποτε  άλλης  αρμόδιας αρχής, όταν αυτός προέρχεται από κράτος που δεν εκδίδει 

     έγγραφο   ή  πιστοποιητικό   ή   αν   το   εκδιδόμενο   δεν   καλύπτει   όλες   τις   περιπτώσεις   που 
αναφέρονται. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται  η σύνταξη ένορκης βεβαίωσης στο κράτος 
προέλευσης, τα δικαιολογητικά μπορούν να αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση,  της οποίας τη 
γνησιότητα βεβαιώνει η αρμόδια αρχή ή συμβολαιογράφος.
3.  Σε  περίπτωση  μη  έγκαιρης  προσκόμισης  των  ανωτέρω  δικαιολογητικών  ή  εντοπισμού.

πλημμέλειας  σε  αυτά,  η  αναθέτουσα  αρχή  θα  καλεί  τον  επόμενο  σε  σειρά  κατάταξης 
διαγωνιζόμενο προς προσκόμιση δικαιολογητικών και υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 7
Κριτήριο ανάθεσης

1.   Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
υφίσταται μόνο για το σύνολο του αντικειμένου της δημοπρατούμενης σύμβασης. Προσφορά  για 
τμήμα της σύμβασης είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

2.  Σε  περίπτωση ισότιμων  προσφορών η  επιλογή του  ανάδοχου θα  πραγματοποιηθεί με  τη
διαδικασία της κλήρωσης ανάμεσα στους υποψηφίους, οι  οποίοι θα ειδοποιηθούν από το Λιμενικό 
Ταμείο Ν. Χανίων   για  να  παραβρεθούν,  εάν  το  επιθυμούν,  εκπρόσωποί  τους  στη  συνέχιση  του 
διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης.
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Άρθρο 8
Τρόπος σύνταξης προσφορών

1.  Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη 
σφραγισμένη προσφορά.

2.  Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (Λιμενικό 
Ταμείο Ν. Χανίων)
- Ο αριθμός της προκήρυξης
- Τα στοιχεία του αποστολέα.

3. Οι προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα 
θα απορρίπτονται  ως απαράδεκτες. Αναπροσαρμογή της τιμής δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης   της  σύμβασης.  Προσφορές  που  θέτουν  όρο  αναπροσαρμογής  τιμών απορρίπτονται.

4. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και
να κατατεθούν σε έντυπη μορφή.

5.  Οι προσφορές περιέχουν την τεχνική πρόταση και την οικονομική προσφορά του υποψηφίου.
6.  Η συνολική προσφερόμενη τιμή αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως, εκπεφρασμένη σε ευρώ (€) 

και πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις προβλεπόμενες κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, ΜΗ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια  οι 
προσφερόμενες τιμές ή η συνολική τιμή απορρίπτονται.

7.  Αναπροσαρμογή  της  τιμής  δεν  επιτρέπεται  κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της  σύμβασης.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται.

8.  Οι  συμμετέχοντες στο  διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να  έχουν υπογεγραμμένη τόσο  την τεχνική 
πρόταση όσο και την οικονομική προσφορά τους.

9.   Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη  και  μονογεγραμμένη από τον 
προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού πρέπει κατά τον έλεγχο να 
καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η  προσφορά απορρίπτεται 
όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισμού. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην 
αρχή της προσφοράς.

10. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής 
διενέργειας και αξιολόγησης εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται 
υπόψη.

11. Προσφορές που είναι ελλιπείς, υπό αίρεση, συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς 
του παρόντος διαγωνισμού ή είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.

Άρθρο 9
Ισχύς προσφορών

1.   Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για εξήντα (60) ημέρες 
από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που  ορίζουν 
χρόνο ισχύος μικρότερο των εξήντα (60) ημερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

2.   Ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης, γενικούς και ειδικούς. Μετά την κατάθεση της   προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά 
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απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της πρόσκλησης. 
Διευκρινίσεις   δίνονται   μόνο  όταν   ζητούνται   από  την   αρμόδια   επιτροπή,   είτε ενώπιόν της, είτε 
ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα 
με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται
στα σημεία που ζητήθηκαν.
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Άρθρο 10
Υποβολή προσφορών

1.   Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με το νόμιμο 
εκπρόσωπο τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή 
/ υπηρεσία ταχυμεταφορών.
2.  Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 11-03-2011, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα
10:00 στο Πρωτόκολλο του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων, Περίδου 24-73100 ΧΑΝΙΑ (Αρμόδια 
για παραλαβή: κα Ε. Κρασαδάκη, τηλ: 2821083241).

3.  Όσες προσφορές δεν περιέλθουν στο πρωτόκολλο του ΛΤΝΧ μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, 
δεν λαμβάνονται υπόψη. Στις περιπτώσεις αυτές οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς παραλαμβάνουν 
τις  προσφορές  τους  με  δική  τους  φροντίδα.  Αν  οι  διαγωνιζόμενοι  δεν
παραλάβουν  τις  προσφορές  τους  εντός  μηνός  από  την  ειδοποίησή  τους,  τότε  αυτές 
καταστρέφονται.

4.   Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, την τεχνική περιγραφή και τους 
όρους της σύμβασης παρέχονται μόνο εφόσον υποβληθεί με γραπτό ή ηλεκτρονικό μέσο (fax, e-mail 
κλπ) επίσημο ερώτημα στο Πρωτόκολλο του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων, Περίδου 24-73100 
ΧΑΝΙΑ, ltnx  @  otenet  .  gr     το αργότερο  μέχρι   τη   Π Ε Μ Π Τ Η ,   10-03-2011   και   ώρα   12:00 
(Αρμόδιος  για  πληροφορίες:  κα  Ε. Κρασαδάκη, τηλ: 2821083241). Προφορικές διευκρινίσεις δεν 
δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την αναθέτουσα αρχή.

Άρθρο 11
Αποσφράγιση προσφορών

1.  Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη λήξη της ημέρας και ώρας 
κατάθεσης  των  προσφορών  στα  γραφεία  του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων, Περίδου 24-73100 
ΧΑΝΙΑ. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι  έχουν 
υποβάλει προσφορά αυτοπροσώπως ή με το νόμιμο εκπρόσωπο τους ή με νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

2.  Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής
προκύψουν απορρίψεις   προσφορών   για   οποιοδήποτε   λόγο,   η   επιτροπή   διενέργειας   του 
διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη.

Άρθρο 12
Αξιολόγηση - κατάταξη προσφορών

Ι. Αξιολόγηση προσφορών:
1.   Αρχικά, γίνεται έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβάλλουν οι υποψήφιοι με την προσφορά τους. 

Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους λόγω σφαλμάτων στα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
αποκλείονται  από  περαιτέρω  αξιολόγηση  και  οι  φάκελοι  με  τα  τεχνικά  και οικονομικά στοιχεία 
επιστρέφονται και δεν αποσφραγίζονται.
2.  Ακολουθεί τεχνική αξιολόγηση των τυπικώς παραδεκτών προσφορών, όπως περιγράφεται στη

συνέχεια.
3.   Οι όροι της πρόσκλησης θεωρούνται ότι έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισμού, εκτός αν ρητά 

ορίζεται  διαφορετικά. Προσφορές οι οποίες δεν πληρούν  οποιοδήποτε όρο που έχει τεθεί ρητά   επί 
ποινή  αποκλεισμού απορρίπτονται ως  απαράδεκτες. Η  Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με 

ειδικά αιτιολογημένη κρίση της δύναται κατ’   εξαίρεση να μην αποκλείσει προσφορά ή 
υποψήφιο   για παράβαση όρου που δεν τίθεται ρητά επί ποινή αποκλεισμού. Επίσης, στη 
δικαιοδοσία της   Επιτροπής υπάγεται η δυνατότητα να απορρίψει τον υποψήφιο προμηθευτή, εάν 
κρίνει ότι δεν  διαθέτει την κατάλληλη υποδομή και δεν είναι σε θέση να φέρει σε πέρας το έργο.
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4.   Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, 
ουσιώδεις   αποκλίσεις   από   τους   όρους   και   τις   τεχνικές   προδιαγραφές   της   διακήρυξης 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι 
παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται επουσιώδεις.

5.  Με βάση τα αποτελέσματα της τεχνικής αξιολόγησης καταρτίζεται κατάλογος των
παραδεκτών προσφορών, που πληρούν τους όρους της πρόσκλησης των προσφορών, από την 
καλύτερη έως τη χειρότερη.

6.  Προσφορές  που  απορρίπτονται  κατά  το  στάδιο  αυτό  δεν  συμμετέχουν  στη  φάση  της
οικονομικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών επιστρέφονται
σφραγισμένοι.

ΙΙ. Κατάταξη προσφορών
1.  Η κατάταξη των προσφορών γίνεται κατά αύξουσα σειρά με βάση την οικονομική προσφορά κάθε 

υποψηφίου.
2.  Με  βάση  την  τελική  κατάταξη  των  προσφορών  που  έχει  προκύψει  από  την  παραπάνω 

διαδικασία, προκρίνεται ως ανάδοχος ο υποψήφιος που προσέφερε τη χαμηλότερη συνολική
τιμή.

Άρθρο 13
Κατακύρωση – Υπογραφή της σύμβασης

1.  Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το αρμόδιο όργανο της διοίκησης του Λιμενικού Ταμείου 
Νομού Χανίων, και θα ανακοινωθεί εγγράφως στους διαγωνιζόμενους.

2.  Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων δικαιούται κατά την ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι' αυτό   να 
απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς τις προσφορές. Επίσης, δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή 

ολόκληρο το διαγωνισμό ή να τον αναβάλει είτε, τέλος, να υπαναχωρεί από αυτόν.
3.   Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση υποχρεούται να προσέλθει εντός ΠΕΝΤΕ (5) 

ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύμβασης. 
Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 5 ημερών που  αναφέρεται 
παραπάνω,  ο  χρόνος  παράδοσης  υπολογίζεται  από  την  ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας,  ορίζεται  σε 4.000 € ποσοστό δηλαδή δέκα τοις  εκατό 

(10%) της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007. 
(ΙΙ) Θα είναι αορίστου χρόνου λήξεως, θα ισχύει δηλαδή έως την επιστροφή της.

5.  Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων δύναται να 
αποφασίσει την ανάθεση  της  προμήθειας  στον  επόμενο  κατά  σειρά  καταταχθέντα  διαγωνιζόμενο 
ή  την επανάληψη  του  διαγωνισμού. Σε  κάθε  περίπτωση, η  απόφαση λαμβάνεται εις  βάρος  του 
έκπτωτου και θα αφορά σε κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας 
που υπέστη το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων.

Άρθρο 14
Εφαρμοστέο δίκαιο

Η παρούσα πρόσκληση και η σύμβαση που θα υπογραφεί θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.  Κάθε 
διαφορά που θα ανακύψει κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και την εκτέλεση της σύμβασης 
υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Χανίων.
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. 27/20-01-2011 απόφαση της Λιμενικής επιτροπής του Λιμενικού 
Ταμείου Ν. Χανίων

ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ
Να αναρτηθεί η παρούσα πρόσκληση στον πίνακα ανακοινώσεων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων
5 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και να δημοσιευθεί στο δικτυακό 

τόπο του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων (http://www.  ltnx  .g  r  ).   
XANIA ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥ

Ε. ΠΙΡΠΙΝΑΚΗΣ Α. ΣΚΟΥΜΠΑΚΗ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΤΝΧ

ΠΡΩΙΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας ...................……........ Κατάστημα.......…………….......................
Ημερομηνία έκδοσης ...……............................

Προς 

Λιμενικό Ταμείο  Νομού Χανίων.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ....….......... € ………………….

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 € 
………………….. υπέρ της Εταιρείας .................................................................……........................ 

Δ/νση ...........………........................................ δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της 
………………… για την ανάδειξη αναδόχου  «Προμήθεια και εγκατάσταση στεγάστρων στο Λιμάνι 

Σούδας-Χανίων »

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση 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 την ..........................……………..............................
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου  
ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη).
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ

για την «Προμήθεια και εγκατάσταση στεγάστρων στο Λιμάνι Σούδας 
Χανίων)»

Στα Χανιά σήμερα την ……………………..2011, ημέρα …………………, μεταξύ αφενός του 
Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων (ΛΤΝΧ) που εδρεύει στα Χανιά, επί  της  οδού Περίδου αριθμός 24 - ΤΚ 
73100 και εκπροσωπείται νόμιμα από το πρόεδρο  αυτού  ,    ……………………………………….., 
καλούμενο  εφεξής  χάριν συντομίας  «η αναθέτουσα  αρχή» ή «το ΛΤΝΧ» (ΑΦΜ: 090061473 / ΔΟΥ 
Α’ Χανίων) και αφετέρου  τ………………  με  την  επωνυμία  «………………………………….» που 
εδρεύει  στο  Δήμο ………………………., επί  της  οδού  ………………………………………… – 
ΤΚ   ………………………..   και  εκπροσωπείται νόμιμα από τον ………………………………………., 
κάτοχο ……………………. Α.Δ.Τ. του ……………………………………, καλούμεν………

εφεξής χάριν συντομίας «ο ανάδοχος» (ΑΦΜ:
………………………….   /   ΔΟΥ   ……………………),   συνομολογήθησαν,   συνεφωνήθησαν   και 
έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Αντικείμενο σύμβασης

1.  Σε συνέχεια της διαδικασία υποβολής προσφορών που προκηρύχθηκε από το ΛΤΝΧ με την υπ’ 
αριθμ. 1/2011 πρόσκληση και κατακυρώθηκε στον ανάδοχο με την υπ’ αριθμ. 
…………………/2011 απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής του ΛΤΝΧ, ο ανάδοχος αναλαμβάνει 
την   εκτέλεση   της   σύμβασης   με   τίτλο:   «Προμήθεια   και   εγκατάσταση στεγάστρων στο 
Λιμάνι Σούδας Χανίων», σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης.

2.   Ο   ανάδοχος   θα   παρέχει   τις   υπηρεσίες   του   στο   πλαίσιο   των   κανόνων,   ρυθμίσεων   ή 
αποφάσεων   που   προκύπτουν   από:   α)   το   σύνολο   των   εφαρμοστέων   διατάξεων   του 
Κοινοτικού και Εθνικού δικαίου που διέπουν την παρούσα σύμβαση, β) τους ειδικότερους όρους 
της  υπ’ αριθμ. 1/2011 πρόσκλησης υποβολής προσφορών και των παραρτημάτων αυτής,  γ)  τα 
υπ’  αριθμ.  …………………/2011  πρακτικά  της  επιτροπής  διενέργειας  του διαγωνισμού, δ) την 
υπ’  αριθμ. …………………/2011 απόφαση κατακύρωσης της σύμβασης στον ανάδοχο και  ε) την 
υποβληθείσα από τον ανάδοχο υπ’ αριθμ. πρωτ. ΛΤΝΧ …………………/2011 τεχνική και 
οικονομική προσφορά του αναδόχου.
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Άρθρο 2
Είδη – Ποσότητες

Ι. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1.  Η σύμβαση αφορά την προμήθεια του κάτωθι εξοπλισμού:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ι
Στέγαστρο μήκους 15μ,  με πλέγμα σκίασης από 
υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο  

                1

ΙΙ
Στέγαστρο μήκους 10μ , με επικάλυψη από 
αδιάβροχο ύφασμα από PVC υψηλής αντοχής.

                 1

ΙΙΙ
Στέγαστρο μήκους 15μ , με επικάλυψη από 
αδιάβροχο ύφασμα από PVC υψηλής αντοχής.

                 1

ΙV
Στέγαστρο μήκους 15μ,  με πλέγμα σκίασης από 
υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο   (τοποθετημένα 
πλάτη- πλάτη) 

                 2

V
Στέγαστρο μήκους 30μ,  με πλέγμα σκίασης από 
υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο  

                1

Όπως αυτά αναλυτικά προσδιορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΛΤΝΧ …………………/2011 
τεχνική   και οικονομική προσφορά του αναδόχου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα 
σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

2.  Τα ανωτέρω προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τους όρους 
της  υπ’ αριθμ. 1/2011 πρόσκλησης, σε συνδυασμό με την τεχνική προσφορά του αναδόχου.

ΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Α.  Εγκατάσταση

Ο παραπάνω εξοπλισμός θα εγκατασταθεί από τον ανάδοχο σε χώρους που θα υποδείξει το ΛΤΝΧ
και θα ενσωματωθεί στην υφιστάμενη υποδομή του Λιμένα Σούδας  στα ΧΑΝΙΑ.

Άρθρο 3

Συμβατικό τίμημα

1.   Το συμβατικό τίμημα για τα υλικά και τις υπηρεσίες του προηγούμενου άρθρου ανέρχεται στο 
καθαρό ποσό των ……………………… ευρώ (………………… €) πλέον του αναλογούντος 
Φ.Π.Α. ……………………… ευρώ (………………… €), ήτοι

συνολικώς στο ποσό των
……………………… ευρώ (………………… €), σύμφωνα με την αναλυτική υπ’ αριθμ. 
πρωτ.
…………………………… οικονομική προσφορά του 
αναδόχου.
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2.   Ο ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλα τα 
αναγκαία   στοιχεία για   την   εμπρόθεσμη και   προσήκουσα εκτέλεση της   σύμβασης και, 
συνεπώς, στο  συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την υλοποίηση του έργου 
έξοδα, όπως:

α)  Τα έξοδα μεταφοράς, χειρισμού, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, 
διαμετακόμισης,  παράδοσης, αποσυσκευασίας, ελέγχου, ασφάλισης, επιτόπιας 
συναρμολόγησης ή/και της θέσης σε λειτουργία των προμηθευόμενων με τη σύμβαση 
προϊόντων

β)  Τις τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο.

Άρθρο 4

Παράδοση – Τόπος και χρόνος παράδοσης & παραλαβής

1.   Η παράδοση και εγκατάσταση των παραπάνω ειδών θα γίνει εντός ΕΙΚΟΣΙ (20) ημερών από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία στο χώρο που θα υποδείξει το ΛΤΝΧ.

2.  Ο  ανάδοχος,  με  δική  του  ευθύνη,  δημιουργεί  τις  κατάλληλες  προϋποθέσεις,  ώστε  η Επιτροπή 
Παραλαβής  να  μπορεί  να  ελέγξει  την  πλήρη  σύνθεση  εξοπλισμού  που  θα παραληφθεί.  Μετά 
τον  έλεγχο,  η  Επιτροπή  Παραλαβής  συμπληρώνει  και  υπογράφει
Πρωτόκολλο Παραλαβής.

Άρθρο 5

Επικοινωνία

1.  Κάθε επικοινωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου γίνεται στην ελληνική γλώσσα.

2.  Η επικοινωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου (έγγραφα, διοικητικές εντολές) 
πραγματοποιείται ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά ή και ιδιοχείρως. Σε κάθε περίπτωση, ο  αποστολέας 
λαμβάνει κάθε   αναγκαίο μέτρο για   να   εξασφαλίσει την   παραλαβή του εγγράφου από τον 
παραλήπτη και την απόδειξη της.

3.   Όπου   στη   σύμβαση   γίνεται   λόγος   για   ειδοποίηση,   κοινοποίηση,   συμφωνία,   έγκριση, 
βεβαίωση,   πιστοποίηση ή   απόφαση και,   εφόσον   δεν   προβλέπεται άλλως,   η   εν   λόγω 
ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι
γραπτή.

Άρθρο 6

Εμπιστευτικότητα

1.   Χωρίς   την   προηγούμενη  γραπτή   συναίνεση   της   αναθέτουσας αρχής   ο   ανάδοχος   δεν 
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την 
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εκτέλεση της   σύμβασης ούτε   κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και   πληροφορίες των οποίων 
λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, 
οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε 
περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται 
να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών 
πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.

2.   Ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την
προηγούμενη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής ούτε να συμμετέχει σε 

δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του στην αναθέτουσα αρχή και δεν δεσμεύει 
την αναθέτουσα αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

3.  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο ανάδοχος οφείλει να μην ανακοινώνει σε κανένα, 
παρά  μόνο  στα   πρόσωπα   που   δικαιούνται   να   γνωρίζουν,   πληροφορίες   που περιήλθαν σ' 
αυτόν κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου και αφορούν σε τεχνικά 
του έργου ή επιχειρηματικά ζητήματα της αναθέτουσας αρχής.

Άρθρο 7

Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις

1.   Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την 
έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής.

2.   Κατ'   εξαίρεση, δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της 
αναθέτουσας αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της 
σύμβασης, σε τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις αναθέτουσας αρχής

1.  Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να παραδίδει στον ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, 
προδιαγραφή και γενικότερα κάθε  στοιχείο που έχει στην  κατοχή της και δικαιούται  να 
γνωστοποιήσει,  σχετικό  με  την  εκτέλεση  της  σύμβασης,  χωρίς  να  απαιτείται προηγούμενο 
αίτημα  του  αναδόχου.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται να  επιστρέψει  όλα  τα στοιχεία της ως άνω 
παραγράφου με την οριστική παραλαβή του έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της 
σύμβασης.

2.  Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να παρέχει στον ανάδοχο πρόσβαση σε όλους τους χώρους 
εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε περίπτωση  που 
προβλέπεται   τέτοια  δυνατότητα  σε  επιμέρους  άρθρα  της  σύμβασης  και   εκτός εργασίμων 
ημερών και ωρών.

3.   Η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του 
προσωπικού του αναδόχου και των υπεργολάβων του, ιδίως δε ενημερώνει εγγράφως τον ανάδοχο 
σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των χώρων όπου εκτελείται το έργο.
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4.   Ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της αναθέτουσας αρχής προκειμένου να 
διευκολυνθεί   στην   επικοινωνία   του   με   τυχόν   εμπλεκόμενες   αρμόδιες   αρχές   ή   άλλα 
πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην 
εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του.

Άρθρο 9

Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου

1.  Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα 
προσοχή  και  επιμέλεια  και  τις  αρχές  της  καλής  πίστης  και  των  χρηστών συναλλακτικών 
ηθών.

2.  Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν στα πλαίσια 
της  σύμβασης, καθώς και  ο  τρόπος παράδοσης ή  εκτέλεσής τους πρέπει να συμφωνούν, από 
κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 1/2011 πρόσκληση και την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΛΤΝΧ 
……………………../2011 προσφορά του αναδόχου, που αποτελούν ουσιώδη και αναπόσπαστα 
τμήματα της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις ασφάλισης

1.   Ο   ανάδοχος   φέρει   τον   κίνδυνο   για   κάθε   ζημία   ή   απώλεια   των   προϊόντων   που   θα 
παραδοθούν στην αναθέτουσα αρχή σε εκτέλεση της σύμβασης μέχρι την ημερομηνία 
οριστικής  παραλαβής τους, υποχρεούμενη σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη 
αποκατάσταση ή ακόμη και αντικατάστασή τους. Μετά την οριστική παραλαβή ο  κίνδυνος 
μεταβιβάζεται στην αναθέτουσα αρχή.

2.   Ο   ανάδοχος   είναι   υπεύθυνος   για   κάθε   ζημία   ή   βλάβη   προσώπων,   πραγμάτων   ή 
εγκαταστάσεων   της   αναθέτουσας  αρχής,   του   προσωπικού   της   ή   τρίτων   και   για   την 
αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ 
ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον ανάδοχο ή τους τυχόν υπεργολάβους του, εφ’ όσον 
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού.

3.   Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του 
στους  αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας 
και να μεριμνά όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο.

Άρθρο 11

Αποζημίωση

1.  Ο  ανάδοχος  αποζημιώνει  την  αναθέτουσα  αρχή  για  κάθε  απαίτηση  τρίτων  από  την εκτέλεση 
της  σύμβασης, η  οποία απορρέει από τη  χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, 
υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους της, η οποία αναφέρεται στη 
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σύμβαση ή την προσφορά.

2.   Ο ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως το ΛΤΝΧ για κάθε ζημία που ενδεχομένως προκληθεί σε αυτό 
από  υπαιτιότητα του αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση 
του συμβατικού αντικειμένου.

3.  Ο  ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του  το  ΛΤΝΧ, αναλαμβάνοντας το  κόστος κάθε αντιδικίας, 
εξώδικης   ή   δικαστικής   με   τρίτους,   που   συνδέεται   με   την   εκ   μέρους   του αδυναμία ή 
πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Άρθρο 12

Κυρώσεις – Ποινικές Ρήτρες– Έκπτωση

1.   Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες 
αναγράφονται στην παρούσα σύμβαση (συμπεριλαμβανόμενων και των παραρτημάτων της), 
τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί 
μετά την κατακύρωση της σύμβασης. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις  όπως 
αναφέρεται σχετικά παρακάτω.

Α. Κυρώσεις μη τήρησης χρονοδιαγράμματος:

Η παράδοση του εξοπλισμού χρονικά οριοθετείται μέσα σε τριαντα   (30) ημέρες από την 
υπογραφή  της σύμβασης με τον προμηθευτή. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία 
παράδοσης του εξοπλισμού για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, τότε το 
ΛΤΝΧ δικαιούται να επιβάλει στον ανάδοχο με απόφαση του Προέδρου  αυτού που εκδίδεται 
μετά από εισήγηση της αρμόδιας  Επιτροπής του ΛΤΝΧ, να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για 
κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 2% επί του συμβατικού τιμήματος  του εξοπλισμού του 
οποίου καθυστερεί η παράδοση και μέχρι 10% επί του συμβατικού τιμήματος αυτού. Εάν η 
καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των ΕΙΚΟΣΙ (20) ημερών, το ΛΤΝΧ δικαιούται να 
προχωρήσει στις διαδικασίες έκπτωσης του αναδόχου. Οι ρήτρες καθυστέρησης αφαιρούνται 
από την οριστική πληρωμή προς τον ανάδοχο.

Β. Έκπτωση αναδόχου:

Το ΛΤΝΧ δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίς να καταβάλει  οποιαδήποτε 
αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή 
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της 
παρούσας  σύμβασης.   Πριν   την   κήρυξη   του   αναδόχου   ως   εκπτώτου,   του   παρέχεται 
προθεσμία ΠΕΝΤΕ (5) ημερών για την αποκατάσταση της παράλειψης ή πλημμέλειάς του.

Σε περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου, το ΛΤΝΧ δικαιούται, κατά την κρίση του, να κρατήσει 
μέρος ή το σύνολο του παραδοθέντος εξοπλισμού, καταβάλλοντας το αναλογούν  συμβατικό 
τίμημα   και ο ανάδοχος θα υποχρεούται στην επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων, 
δικαιουμένου πάντως του ΛΤΝΧ να διεκδικήσει αποζημίωση για κάθε θετική η αποθετική ζημία 
που θα υποστεί λόγω της καταγγελίας της σύμβασης. Επιπλέον, ο έκπτωτος ανάδοχος υποχρεούται 
να καταβάλει στο ΛΤΝΧ ως ποινική ρήτρα ποσό ίσο με το 10% επί του συμβατικού τιμήματος.
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2.  Ο ανάδοχος δεν μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος όταν η αδυναμία εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης 
οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία θεωρούνται όλα εκείνα τα  περιστατικά ή 
γεγονότα τα οποία ξεφεύγουν, κατά την αντικειμενική κρίση αγαθού ατόμου, από τον έλεγχο 
των συμβαλλομένων και τα οποία (περιστατικά ή γεγονότα) είναι αδύνατο ακόμη και με μέτρα 
άκρας σύνεσης και επιμέλειας να προβλεφθούν, προληφθούν ή αποτραπούν όπως  θεομηνίες, 
σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, εκρήξεις, δολιοφθορές (σαμποτάζ), πόλεμοι, επαναστάσεις, 
ανταρσίες, επιβολή στρατιωτικού νόμου, παρακώλυση εργασιών από τρίτους,   νόμιμες  απεργίες 
κηρυγμένες επίσημα και από αναγνωρισμένες ενώσεις εργαζομένων, ανταπεργίες (lockouts) ή 
μέτρα και απαγορεύσεις από μέρους των Αρχών  και παρόμοιας φύσης  περιστατικά εφόσον και 
στο βαθμό που τα   γεγονότα ή περιστατικά  αυτά επιφέρουν αδυναμία  εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων των μερών.

3.   Στην περίπτωση που ο ανάδοχος επικαλείται αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεών της λόγω 
γεγονότος  που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεσθεί προς το ΛΤΝΧ τους σχετικούς λόγους και περιστατικά, προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός ΠΕΝΤΕ 
(5)   ημερών  στο  σχετικό  αίτημα  της   αναδόχου,   διαφορετικά, με  την  πάροδο άπρακτης της 
προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

Άρθρο 13

Εγγυητική Ευθύνη

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε σήμερα την αριθμ. ……………………. εγγυητική επιστολή της Τράπεζας 
………. , με την οποία εγγυάται προς το ΛΤΝΧ μέχρι του ποσού 4.000 €, για την από μέρους του πλήρη 
και καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων του, που απορρέουν από τη σύμβαση, από την αναφερόμενη σ’ 
αυτή έγγραφα και από το Νόμο.
Σε  περίπτωση  που  θα  παραβεί  ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  οποιοδήποτε  όρο  της  σύμβασης,  των  σχετικών 
εγγράφων ή άλλων διατάξεων , νόμων  ή κανονισμών εκτός από τις προβλεπόμενες κυρώσεις και 
επιπλέον της αποζημίωσης που   θα οφείλει για την άμεση ή έμμεση θετική ή αποθετική ζημία που θα 
υποστεί  το  ΛΤΝΧ,  θα  καταπίπτει  υπέρ  του  ΛΤΝΧ  το  ποσό  της  εγγυητικής  επιστολής  και  θα 
κηρύσσεται έκπτωτος μετά από απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής του ΛΤΝΧ.
Ο ανάδοχος εγγυάται προς το ΛΤΝΧ ότι η παρούσα σύμβαση θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους 
ειδικότερους όρους και συμφωνίες αυτής, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα 
πρότυπα  που  ισχύουν  στην  υλοποίηση παρόμοιων έργων,  θα  πληροί  όλες  τις   ιδιότητες  και 
χαρακτηριστικά   που  προβλέπονται στη σύμβαση και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων 
(οφειλομένων ενδεικτικά σε ελλιπή σχεδίαση, πλημμελή κατασκευή, ελαττωματικά υλικά) και ότι 
θα  ανταποκρίνεται   στις   προδιαγραφές,   λειτουργίες,   αποτελέσματα   και   ιδιότητες   όπως  αυτές 
προδιαγράφονται  στην  υπ’   αριθμ.   1/2011  πρόσκληση  και  την  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  ΛΤΝΧ 
……………………../2011 προσφορά που κατέθεσε ο ανάδοχος.

Άρθρο 14

Τρόπος πληρωμής
1.   Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον ανάδοχο θα γίνει με την εξόφληση του 100% της 

συμβατικής αξίας, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών, ήτοι την 
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υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παράδοσης-παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή.

2.  Για τις πληρωμές ο ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσει: α) τιμολόγια πώλησης ή/και παροχής 
υπηρεσιών κατά περίπτωση και β) απόδειξη είσπραξης για το εκάστοτε ποσό πληρωμής.

3.   Από   κάθε   τιμολόγιο   του   αναδόχου   θα   γίνονται   όλες   οι   νόμιμες   κρατήσεις   και   θα 
παρακρατούνται οι ανάλογοι φόροι, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και τις σχετικές 
ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 15

Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο δίκαιο

Ο ανάδοχος και το ΛΤΝΧ οφείλουν να καταβάλλουν προσπάθεια για την  από  κοινού ρύθμιση κάθε 
ζητήματος το οποίο τυχόν θα προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Κάθε διαφορά σχετική

με τη σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων και των ζητημάτων προσυμβατικής και 
εξωσυμβατικής ευθύνης), επιλύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια, και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της 
Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο (δικονομικό και ουσιαστικό).

Άρθρο 16

Τελικές διατάξεις

Σε περίπτωση αντικρουόμενων όρων ή ερμηνειών που περιέχονται ή βασίζονται σε διαφορετικά 
συμβατικά   τεύχη, υπερισχύει αυτός (αυτή) που αναγράφονται στο τεύχος με την μεγαλύτερη τυπική 
ισχύ και είναι σύμφωνος (σύμφωνη) με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Η σειρά ισχύος ορίζεται ως 
εξής: (α)  Σύμβαση, (β)  Απόφαση κατακύρωσης,  (γ)  Προσφορά, (δ)1/2011 
πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Εις πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, τα οποία αφού 
ανεγνώσθησαν και εβεβαιώθησαν, υπεγράφησαν από αμφότερα συμβαλλόμενα μέρη, έλαβε δε
έκαστο εξ αυτών ένα.

ΟΙ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΛΤΝΧ                                                                               ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
(Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ     
ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ     
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ     

  

  
  

  

  

  
  

  
  
  
  
ΜΕΛΕΤΗ: 
  

  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 
ΣΟΥΔΑΣ-ΧΑΝΙΩΝ  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ :                             40.000 € 
Φ.Π.Α  23%  :                                                              9.200 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ :                  49.200 € 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ΧΑΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ 
ΑΛΙΕΙΑΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 
ΣΟΥΔΑΣ-ΧΑΝΙΩΝ 

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
    

Η παρούσα μελέτη, αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση  στεγάστρων για το λιμάνι Σούδας 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τους διακινούμενους επιβάτες  των Ε/Γ –Ο/Γ πλοίων και των 
κρουαζιεροπλοίων  ,  στην  χερσαία  ζώνη  του  λιμανιού  της  Σούδας  ,  αρμοδιότητας  του  Λιμενικού 
Ταμείου Νομού Χανίων. 

Συγκεκριμένα,  το  Λιμενικό  Ταμείο  Νομού  Χανίων  πρόκειται  να  προμηθευτεί,  τα  παρακάτω 
στέγαστρα 

ελάχιστου πλάτους 4,60 μέτρων και ύψους 2,40 μέτρων:
• Ένα (1) στέγαστρο  μήκους 15μ,  για ηλιοπροστασία (στο επιβατικό τμήμα).

•  Ένα (1) στέγαστρο μήκους 10μ,  για  ηλιοπροστασία και προστασία από τη βροχή  (στο 

επιβατικό τμήμα).

•  Ένα (1)  στέγαστρο μήκους 15μ,  για ηλιοπροστασία και προστασία από τη βροχή (στο 

επιβατικό τμήμα)

•  Δύο  (2)  στέγαστρα  15μ  έκαστο,  τοποθετημένα   αντικριστά,  για  ηλιοπροστασία  (στο 

επιβατικό τμήμα)

•  Ένα (1)  στέγαστρο μήκους 30μ,  για ηλιοπροστασία ( στο εμπορικό τμήμα).

Ακριβείς θέσεις των σκιάστρων φαίνονται στα συνημμένα σχέδια. (οριζοντιογραφία λιμένα)

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται ενδεικτικά  στο ποσό των 40.000 € συν 9.200 
€ για Φ.Π.Α. 23%. Συνολικά δηλαδή 49.200 € και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

Η ανάθεση θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό  (άρθρο 83 παρ.1  Ν.2362/95 σε συνδυασμό με το 
άρθρο 2 παρ.4 του ΠΔ 118-2007) , σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών και τα παραρτήματα αυτής.  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω προτείνονται τα εξής:
Η έγκριση εκτέλεσης  της  παραπάνω προμήθειας,  προϋπολογισμού δαπάνης  40.000 €  συν 

9.200 € για Φ.Π.Α. 23% , με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού (άρθρο 83 παρ.1  Ν.2362/95 
σε συνδυασμό με το  άρθρο 2 παρ.4 του ΠΔ 118-2007) .

Η έγκριση της αριθμ 1/2011 πρόσκλησης υποβολής προσφορών, του σχεδίου της σύμβασης 
και των τευχών του προϋπολογισμού.  

Η  δαπάνη  της  προμήθειας  θα  καλυφθεί  από  ιδίους  πόρους  του  Λιμενικού  Ταμείου  Νομού 
Χανίων
  ΧΑΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥ

Ε. ΠΙΡΠΙΝΑΚΗΣ       Α. ΣΚΟΥΜΠΑΚΗ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ      ΠΟΛ/ΚΟΣ 
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ΜΗΧ/ΚΟΣ

 

  
  

    
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ι Στέγαστρο μήκους 15μ,  με πλέγμα σκίασης από 
υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο  

                1

ΙΙ Στέγαστρο μήκους 10μ , με επικάλυψη από 
αδιάβροχο ύφασμα από PVC υψηλής αντοχής.

                 1

ΙΙΙ Στέγαστρο μήκους 15μ , με επικάλυψη από 
αδιάβροχο ύφασμα από PVC υψηλής αντοχής.

                 1

ΙV Στέγαστρο μήκους 15μ,  με πλέγμα σκίασης από 
υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο 
(τοποθετημένα πλάτη- πλάτη) 

                 2

V Στέγαστρο μήκους 30μ,  με πλέγμα σκίασης από 
υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο  

                1

  
Απαιτούμενη δαπάνη:             40.000  € 
ΦΠΑ 23%:                                  9.200  €    
ΣΥΝΟΛΟ :                                  49.200 
  

  

  
  

Η  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥ

ΑΡΤ. ΣΚΟΥΜΠΑΚΗ  
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

  
  

  

ΧΑΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

  
Ε. ΠΙΡΠΙΝΑΚΗΣ 

ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ 
ΑΛΙΕΙΑΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 
ΣΟΥΔΑΣ-ΧΑΝΙΩΝ 

  

    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ 
ΑΛΙΕΙΑΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 
ΣΟΥΔΑΣ-ΧΑΝΙΩΝ 

  

ΑΔΑ: 4Α19ΟΡΕ4-Θ



Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο
«Προμήθεια και εγκατάσταση στεγάστρων  στο Λιμάνι Σούδας- Χανίων »

Σελίδα 23 από 23

  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ι Στέγαστρο μήκους 15μ,  με πλέγμα σκίασης από υψηλής 
πυκνότητας πολυαιθυλένιο  

                1

ΙΙ Στέγαστρο μήκους 10μ , με επικάλυψη από αδιάβροχο 
ύφασμα από PVC υψηλής αντοχής.

                 1

ΙΙΙ Στέγαστρο μήκους 15μ , με επικάλυψη από αδιάβροχο 
ύφασμα από PVC υψηλής αντοχής.

                 1

ΙV Στέγαστρο μήκους 15μ,  με πλέγμα σκίασης από υψηλής 
πυκνότητας πολυαιθυλένιο   (τοποθετημένα πλάτη- 
πλάτη) 

                 2

V Στέγαστρο μήκους 30μ,  με πλέγμα σκίασης από υψηλής 
πυκνότητας πολυαιθυλένιο  

                1

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:             …………………………………  € 

Ολογράφως: ………………………………………………………………………………………………………….

ΦΠΑ 23%:         …..……………………………..  €    

ΣΥΝΟΛΟ    ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :   …………………………. €    
                           
  

  
  
  

ΧΑΝΙΑ ………………………….2011

Ο Προσφέρων 

                                         (ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 
  

ΑΔΑ: 4Α19ΟΡΕ4-Θ


