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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΛΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ.6/29-06-2016 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 17/2016
Θέµα: « Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση όρων και ψήφιση πίστωσης , έγκριση
διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια κιγκλιδωμάτων για τον λιμένα Πύλου»

Στην Πύλο και στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα την 29η του μηνός Ιουνίου
έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό
Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύλου ύστερα από την αριθμ.πρωτ.103/2406-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν
παρόντα τέσσερα (4) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Χαραμαράς Θεόδωρος, Πρόεδρος
Κοντογόνης Περικλής, τακτικό μέλος
Γουρνάς Ηλίας, τακτικό μέλος,
Μακαρούνης Ιωάννης, Λιμενάρχης Πύλου

Αγγελόπουλος Πελοπίδας, Αντιπρόεδρος
Αποστολοπούλου Σοφία, τακτικό μέλος
Σιψάς Δημήτριος, τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών ο υπάλληλος του Δήμου
Πύλου-Νέστορος, Αρβανίτης Δημήτριος.
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε το επόμενο θέμα της τακτικής συνεδρίασης
και έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την επικαιροποιημένη μελέτη
7/2015 για την προμήθεια κιγκλιδωμάτων για τον Λιμένα Πύλου καθώς και το σχέδιο
διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού που αφορά τους όρους της διακήρυξης, καθώς και την
εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας που αφορά την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης και
κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου μετά από
διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει την επικαιροποιημένη μελέτη 7/2015 για την προμήθεια κιγκλιδωμάτων για
τον Λιμένα ΠΥΛΟΥ ως κατωτέρω:
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΛΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Πηγή Χρημ. :
ΠΔΕ 2015
ΥΠ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΑΕ189

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΥΛΟΥ »
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

24.600,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ: Κ.Υ.Α.11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) στο σημείο που δεν αντίκειται με το
Ν.4281/14
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ



ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ



ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΛΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΥΛΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η

παρούσα

μελέτη

αφορά

την

προμήθεια

κιγκλιδωμάτων

(μετακινούμενων

σιδηρών

κιγκλιδωμάτων) για το Λιμένα της Πύλου.
Το λιμάνι της Πύλου και κατά επέκταση το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο δεν διαθέτει τον απαιτούμενο
ανωτέρω εξοπλισμό, που κρίνεται αναγκαίος για τον διαχωρισμό των χώρων του λιμένα σε περιόδους
προσέγγισης πλοίων (π.χ. κρουαζιερόπλοιων) με αυξημένο αριθμό επιβατών, σε δραστηριότητες
επισκευών στο λιμάνι και σε λοιπές περιπτώσεις εκδηλώσεων.
Θα υπάρξουν έμμεσες συνέπειες όπως, βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και αναψυχής του
τοπικού πληθυσμού και του τουρισμού, η παροχή και βελτίωση υπηρεσιών προς τον τουρισμό και
τον τοπικό πληθυσμό και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.
Θα προμηθευτούν δύο τύποι κιγκλιδωμάτων, ένας που αφορά κιγκλίδωμα με βάρος περίπου 30 κιλών
και ένα που αφορά κιγκλίδωμα με βάρος περίπου 70 κιλών.

1. Κιγκλίδωμα 30 κιλών Ελαφρού τύπου:

3

ΑΔΑ: 62ΠΒΟΞΜΨ-Π3Π

Διαστάσεις: Μήκος 2,00μ. / Ύψος 1,30μ. / Πλάτος 0,65μ.
Υλικό κατασκευής: Χάλυβας S235
Επιφανειακή επεξεργασία: Γαλβάνισμα εν θερμώ (επιψευδαργύρωση), μετά από καθαρισμό:
αμμοβολή, απολάδωση και αποξείδωση.
Βαφή με ηλεκτροστατική βαφή με πολυεστερική πούδρα που πολυμερίζεται στους 180O C.
Βάρος: περίπου 30 κιλά.

Περιγραφή επιμέρους τμημάτων:
A. πλαίσιο σχήματος Π και οριζόντιος σύνδεσμος σε ύψος περίπου 20εκ. από το δάπεδο, από
σωλήνα διαμέτρου 33,7χιλ. με πάχος τοιχώματος 3χιλ.
B. 14 τεμάχια κατακόρυφοι σωλήνες διαμέτρου 21χιλ. με πάχος τοιχώματος 2χιλ.
Γ. 2 τεμάχια πέλματα. από σωλήνα ίδια με αυτής του πλαισίου. Το ένα πέλμα θα έχει μήκος
65εκ. / ύψος 12εκ. και το άλλο θα έχει μήκος 50 εκ. και ύψος 7εκ.
Δ. 2 γάντζους στην μία κατακόρυφη πλευρά του πλαισίου από ράβδο Φ14χιλ. και 2 θηλειές στην
δεύτερη κατακόρυφη πλευρά του πλαισίου, από λάμα 40Χ3χιλ.
Όλα τα υλικά θα γαλβανιστούν εν θερμώ μετά από το πέρας όλων των ηλεκτροσυγκολλήσεων
(δηλαδή δεν θα χρησιμοποιηθούν προγαλβανισμένα υλικά) ώστε να μην υπάρχουν σημεία ευπαθή
στην οξείδωση (η ηλεκτροσυγκόλληση καταστρέφει το προγαλβάνισμα).
Θα γίνει προμήθεια 62 τεμαχίων των 30 κιλών, δηλαδή 62 τμχ * 30 κιλ = 1.860 κιλ
Τιμή ανά κιλό 5,009775253 ευρώ.
2. Κιγκλίδωμα 70 κιλών :
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Διαστάσεις: Μήκος 2,00μ. / Υψος 1,30μ. / Πλάτος 0,65μ.
Υλικό κατασκευής: Χάλυβας S235
Επιφανειακή επεξεργασία: Γαλβάνισμα εν θερμώ (επιψευδαργύρωση), μετά από καθαρισμό:
αμμοβολή, απολάδωση και αποξείδωση.
Βαφή με ηλεκτροστατική βαφή με πολυεστερική πούδρα που πολυμερίζεται στους 180O C.
Βάρος: περίπου 70 κιλά.
Περιγραφή επιμέρους τμημάτων:
A. πλαίσιο σχήματος Π και οριζόντιος σύνδεσμος σε ύψος περίπου 20εκ. από το δάπεδο, από
σωλήνα διαμέτρου 48,25χιλ. με πάχος τοιχώματος 3χιλ.
B. 14 τεμάχια κατακόρυφοι σωλήνες διαμέτρου 26,75χιλ. με πάχος τοιχώματος 2χιλ.

Γ. 2 τεμάχια πέλματα από σωλήνα διαμέτρου 60,3χιλ. με πάχος τοιχώματος 3χιλ. Το ένα πέλμα
θα έχει μήκος 65εκ. / ύψος 12εκ. και το άλλο θα έχει μήκος 50 εκ. και ύψος 7εκ.
Δ. 2 γάντζους στην μία κατακόρυφη πλευρά του πλαισίου από ράβδο Φ14χιλ. και 2 θηλειές στην
δεύτερη κατακόρυφη πλευρά του πλαισίου, από λάμα 40Χ3χιλ..

Όλα τα υλικά θα γαλβανιστούν εν θερμώ μετά από το πέρας όλων των ηλεκτροσυγκολλήσεων
(δηλαδή δεν θα χρησιμοποιηθούν προγαλβανισμένα υλικά) ώστε να μην υπάρχουν σημεία ευπαθή
στην οξείδωση (η ηλεκτροσυγκόλληση καταστρέφει το προγαλβάνισμα).

Θα γίνει προμήθεια 30 τεμαχίων των 70 κιλών, δηλαδή 30 τμχ * 70 κιλ = 2.100 κιλ
Τιμή ανά κιλό 5,009775253 ευρώ.
Συνολικά θα γίνει προμήθεια 3.960 κιλών.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΛΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΥΛΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Κιγκλίδωμα 30 κιλών Ελαφρού τύπου:
Τιμή ανά κιλό : 5,009775253 ευρώ.
Τιμή ανά τεμάχιο : 150,29 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Κιγκλίδωμα 70 κιλών :
Τιμή ανά κιλό : 5,009775253 ευρώ.
Τιμή ανά τεμάχιο : 350,68 ευρώ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΛΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΥΛΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Είδος μον.

Ποσότητα
τεμ.

Τιμή τεμαχίου

ΔΑΠΑΝΗ

1

Κιγκλίδωμα 30
κιλών Ελαφρού
τύπου:

τεμ

62

150,29

9.318,18

2

Κιγκλίδωμα 70
κιλών

τεμ

30

350,68

10.520,53

ΣΥΝΟΛΟ

19.838,71

Φ.Π.Α. 24%

4.761,29

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24.600,00

Α/Α

Ένδειξη
προϊόντων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΛΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΥΛΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια κιγκλιδωμάτων (μετακινούμενων σιδηρών
κιγκλιδωμάτων) για το Λιμένα της Πύλου.

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α. Η Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί "Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α." (άρθρο 23 παραγ. 1 & 2) και οι ερμηνευτικές
εγκύκλιοι 27/93 & 53/93 που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της.
β. Ο Ν. 2286/95 με τίτλο "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" άρθρο 2
παράγραφος 12 εδάφιο δ και παράγραφος 13 εδάφιο VI & VIII.
γ. Της Π1 7445/2002 του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή του
στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών» (ΦΕΚ 112/31.01.2002 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ).
δ. Της Π1 7446/2002 του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2
(παραγ. 5,12, 13 & 16) του Ν. 2286/95» (ΦΕΚ 112/31.01.2002 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ).
της 26625/31-5-1993 Εγκυκλ. Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ Β’ 404/93)





της Εγκ. 10/22589/18-5-1995. Εγκυκλ. Υπουργείου Εσωτερικών.
Της Π1/622/13-3-95 Απόφασης του Υφυπουργού Εμπορίου
Της Π1/617/14-3-95 Απόφασης του Υφυπουργού Εμπορίου
Της Π1/609/10-5-95 Απόφασης του Υφυπουργού Εμπορίου (1)
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Της Π1/1490/26-4-96 Απόφασης του Υφυπουργού Εμπορίου (22968/16-5-96/9054/10-6-96)
Της Π1/1510/27-5-96 Απόφασης του Υφυπουργού Εμπορίου
Των :Π1/3401/97, Π1/3826/97, Π1/3680/97, Π1/3556/97, Π1/4536/97 αποφάσεων Υπ.
Ανάπτυξης.
Της Π1/2437/12-5-99 Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης

(1) Που εξεδόθησαν σε εκτέλεση του Ν.Δ. 2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19/1-2-95) και του σχετικού Π.Δ.
105/89 περί προσαρμογής με την κοινοτική Νομοθεσία για προϋπολογισμό δαπάνης 200.000
ECU.

Η εκτέλεση της Προμήθειας θα γίνει βάσει των ανωτέρω διατάξεων.

ΑΡΘΡΟ 3ο - ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ
Συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος αποτελούν:
1. Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
2. Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων
3. Ο προϋπολογισμός
4. Η προσφορά του αναδόχου

Άρθρο 4ο

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό καλείται να αποδείξει την
εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους
νόμους της χώρας που είναι εγκαταστημένος βάσει των ειδικότερα οριζομένων στο άρθρο 7 του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και οφείλει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
συμμετοχής στον διαγωνισμό και οιαδήποτε παράλειψη και ασυμφωνία αυτών αποτελεί λόγω
αποκλεισμού από τον διαγωνισμό
Άρθρο 5ο

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Για την αξιολόγηση των προμηθευτών τόσο για την συμμετοχή τους σε κλειστούς
διαγωνισμούς όσον και για προσφορές που υποβάλλονται σε ανοικτούς ή πρόχειρους
διαγωνισμούς, καθώς και στις περιπτώσεις απ΄ ευθείας ανάθεσης, λαμβάνονται υπόψη τα
κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 9 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
Άρθρο 6ο

ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο με
γνωμοδότησή του εισηγείται, (βάσει των οριζομένων στο 21Ο άρθρο του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) προς την
Δημαρχιακή Επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο ή τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας
9
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αντίστοιχα (για τις περιπτώσεις που επιτρέπεται η απ΄ ευθείας ανάθεση ή ο πρόχειρος διαγωνισμός,
σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ. 1797/88, 2000/91 και του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) οι οποίοι και
αποφασίζουν σχετικά και μπορεί να προτείνει:
Α.
Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής που προσφέρει ο
προμηθευτής.
Β.
Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών
Γ.
Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη υπηρεσία για να προβεί στην
πραγματοποίηση της προμήθειας, όταν έχει γίνει κατακύρωση της προμήθεια, σύμφωνα με την
περίπτωση Α της παραγράφου αυτής.
Δ.
Κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ
περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ
αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή, Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προμηθευτής
επιλέγεται με κλήρωση.
Στην περίπτωση που αυτό, όπως στην παραπάνω παράγραφο γνωμοδοτικό όργανο γνωμοδοτεί για :
Α.
Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και απ΄ ευθείας ανάθεση προμήθειας του
υλικού, εισηγείται για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής.
Β. Συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση των
όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης ή της πρόσκλησης.
Γ.
Τελική ματαίωση προμήθειας, τότε τη σχετική απόφαση λαμβάνουν οι αναφερόμενες στην
παρ. 1 του παρόντος άρθρου αρχές κατά περίπτωση.

Άρθρο 7ο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Στον προμηθευτή που θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση της προμήθειας θα αποσταλεί
σχετική ανακοίνωση, που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία :
Α.

Το είδος

Β.

την ποσότητα

Γ.

Την τιμή

Δ.

Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό

Ε.
η συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης
της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.

και

ΣΤ.

Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα
στοιχεία της απόφασης αυτής άκυρη.

Ζ.

Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
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Με την ανωτέρω ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, τα δε έγγραφα της σύμβασης
(συμφωνητικό) που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

2.
1.

2.

3.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση της προμήθειας υποχρεούται
να
προσέλθει μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης
για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής
εκτέλεσης αυτής.
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του συμβουλίου του φορέα ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα
άρθρα 34 και 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Το παρόν άρθρο διέπεται και συμπληρώνεται κατά τα λοιπά από τις διατάξεις του άρθρου 24
του ΕΚ.ΠΟ.Τ.Α.

Άρθρο 8ο

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του,
ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλονται εγγράφως όπως ορίζεται στο
άρθρο 15 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και γίνεται εξέταση αυτών καθώς και έκδοση απόφασης
βάσει του ιδίου προαναφερθέντος άρθρου σχετικής.
ΑΡΘΡΟ 9ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της
προμήθειας παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή.

ΑΡΘΡΟ 10ο ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο χρόνος υλοποίησης ορίζεται σε 60 ημέρες. Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική
ρήτρα 5 €.
Μετά από καθυστέρηση παράδοσης 30 ημερών από το συμβατικό χρόνο παράδοσης των
υλικών, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Παρ. 1&2 του αρ. 27 του ΕΚΠΟΤΑ.
Η παράδοση και η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει με υπόδειξη του Δήμου.
Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν κατά την μεταφορά και την τοποθέτηση βαρύνουν εξ΄ολοκλήρου
τον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 11ο -ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
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Άρθρο 12ο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

Ο προμηθευτής αμέσως μετά την φόρτωση των υλικών, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον
αγοραστή με τηλεγράφημα ή τηλέτυπα, τα στοιχεία στα οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον
τα εξής :
α) Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστωσης της τράπεζας της
Ελλάδος, αν
υπάρχει.
1.

β) Σε περίπτωση που η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το όνομα του πλοίου η
και η σημαία του.
γ) Ο αριθμός των κιβωτίων, τα επ’ αυτών σημεία και αριθμοί, καθώς και η
ποσότητα και το βάρος (μικτό – καθαρό)

εθνικότητά του
φορτωθείσα

δ) Η ημερομηνία φόρτωσης
ε) Η πιθανή ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέσου στον τόπο
2.

προορισμού.

Εάν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει το παραπάνω τηλεγράφημα ή
τηλετύπημα, βαρύνεται με τυχόν έξοδα υπερημεριών και παραμονής σε τελωνιακούς χώρους
ή χώρους TRANSIT των συμβατικών υλικών, από την επομένη της άφιξης του μεταφορικού
μέσου μέχρι την παραλαβή τους.

Άρθρο 13ο

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό πριν από την φόρτωση τούτων ή κατά το
στάδιο κατασκευής τους, ο αγοραστής μπορεί να αναθέσει με δαπάνες του και σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις περί κρατικών προμηθειών, τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο σε
διεθνές γραφείο ελέγχου ή μπορεί να αποστείλει επιτροπή από εξειδικευμένους υπαλλήλους
του δημόσιου τομέα, για την διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό.
Πέραν των ανωτέρω το παρόν άρθρο διέπεται και συμπληρώνεται κατά τα λοιπά από τις διατάξεις 32
του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 14ο

KYΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΦΟΡΤΩΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Σε περίπτωση που τα υλικά φορτωθούν – παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά την λήξη του
συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. επιβάλλονται, εκτός των
τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:
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α.
Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει
το ½ του μεγίστου προβλεπόμενου, από το άρθρο 27 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. χρόνου
παράτασης , 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει
κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη.
β.
Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

5% επί της συμβατικής

Πέραν των ανωτέρω το παρόν άρθρο διέπεται και συμπληρούται κατά τα λοιπά από τις διατάξεις του
άρθρου 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 15ο

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών ολοκλήρωσης ή μέρους της
συμβατικής ποσότητας με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή τους με άλλα
που είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από
την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ¼ του συνολικού
συμβατικού χρόνου ή του ½ αυτού όταν ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των
τριάντα (30) ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά την λήξη του, ο δε
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.
Πέραν των ανωτέρω το παρόν άρθρο διέπεται και συμπληρώνεται κατά τα λοιπά από τις διατάξεις
του άρθρου 34 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 16ο

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που ορίσθηκε για να υπογράψει
την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση που
του έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του δημοτικού
ή του κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, (άρθρο 35 του
ΕΚ.ΠΟ.ΤΑ)
Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από σύμβαση και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή την σύμβαση όταν :
Α.
Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε με ευθύνη του
φορέα.
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Β.

Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Με απόφαση κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου από τη σύμβαση, μπορεί να του παρασχεθεί η
δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού, που γίνεται σε βάρος του.
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις :
Α.
Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά
περίπτωση.
Β.
Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους
προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για απ΄ευθείας ανάθεση, είτε με
διενέργεια διαγωνισμού, είτε με απ΄ ευθείας αγορά, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 23
του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Kάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημιά του φορέα ή το τυχόν διαφέρον που
θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται
ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού κατά τα παραπάνω
οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάσει κάθε
στοιχείο, κατά την κρίση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου και με βάσει τις αρχές της
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Γ.
Προσωρινός αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες του ΟΤΑ για χρονικό
διάστημα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο του εξαμήνου ούτε μεγαλύτερο του έτους.
Δ.
Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών για τα οποία
κηρύχθηκε έκπτωτος όταν, του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του
δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. του
άρθρου 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Ε.
Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από την
σύμβαση προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού
από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από
την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από
δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά
επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος έκπτωτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων
ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες
κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του,
λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή
τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.

Άρθρο 17ο

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
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1.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ΄ολοκλήρου τον
προμηθευτή.

2.

Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε (20) είκοσι ημέρες από
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως
αυτά και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Στην περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα
περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του
δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας (σχετικό άρθρο 39 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)

3.

Άρθρο 18ο

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η επίλυση των διαφορών που προκύπτει από κάθε πράξη του φορέα ή του
προμηθευτή μετά την υπογραφή της σύμβασης, επιλύεται βάσει των οριζομένων στο
άρθρο 40 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Πύλος 06 /06/2016
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Πύλος

06 / 06 /2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΟΠΟΡΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
MSc ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για “Προμήθεια
κιγκλιδωμάτων για τον Λιμένα Πύλου” και ψηφίζει και διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις
που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό 2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Πύλου Κ.Α.Ε. 10-7135.04 Ευρώ Είκοσι Τεσσάρων χιλιάδων Εξακοσίων Ευρώ (24.600,00)
για “Προμήθεια κιγκλιδωμάτων για το Λιμένα Πύλου”, ως έχει παρακάτω:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ : Προμήθεια κιγκλιδωμάτων

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

για το Λιμένα Πύλου

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΥΛΟΥ
ΔΙΑΚΥΡΗΣΣΕΙ
ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο
αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή η εκτέλεση της προμήθειας “Προμήθεια κιγκλιδωμάτων για
τον Λιμένα Πύλου”, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 24.600,00€ με ΦΠΑ, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις και τους ακόλουθους όρους:

Άρθρο 1
Ισχύουσες διατάξεις

Για την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν:

1. Η υπ' αριθμ. 11389/93 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 185/93) «Ενιαίος Κανονισμός
Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΕΚΠΟΤΑ» και οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι
που εξεδόθησαν για την εφαρμογή της, 27/93, 39/93 και 53/93.
2. Ο Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19 /Α’/1-2-1995) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Ν.2741/1999 και σχετικές εγκύκλιοι).
3. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
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4. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
5. Το N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Το N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
7. Τη με αριθμό 35130/739/2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1291/Β’/11-8-2010) «Αύξηση
των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
8. Το Ν.4155/2013/Α’120 «Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και άλλες
διατάξεις».
9. Το Ν.4281/8-8-2014 (ΦΕΚ 160/Β'/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Το άρθρο 3 του Ν.4380/2016 (ΦΕΚ 66 Α).
11. Το γεγονός ότι στον Κ.Α.Ε. 10-7135.04 ενεγράφη πίστωση Ευρώ Είκοσι Τεσσάρων
χιλιάδων Εξακοσίων Ευρώ (24.600,00) για “Προμήθεια κιγκλιδωμάτων για τον Λιμένα
Πύλου”.
12. Την αριθ. Επικαιροποιημένη 07/2015 Τεχνική Μελέτη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Πύλου του Δήμου Πύλου – Νέστορος, με τίτλο “Προμήθεια κιγκλιδωμάτων για το Λιμένα
Πύλου”.

Άρθρο 2
Προϋπολογισμός προμήθειας
2.1. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των
24.600,00 ευρώ (19.838,71 + ΦΠΑ 24% 4.761,27)
2.2. Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2016
2.3. Θα χρηματοδοτηθεί από ΠΔΕ 2015 Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΣΑΕ 189 .

Άρθρο 3
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού

3.1. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 25 του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα με
ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10.00 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών
10.30 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Πύλου-Νέστορος.
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3.2. Εάν ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή δεν πραγματοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο θα
επαναληφθεί την επόμενη Παρασκευή 29 - 07 - 2016 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

3.3. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε αρμόδια επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών,
σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

3.4 Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν και ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.

3.5 Προσφορές που περιέρχονται στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύλου με οποιοδήποτε
τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται
στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών πριν την λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από
την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την
προαναφερόμενη διαδικασία.

3.6 Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

Άρθρο 4
Λήψη πληροφοριών – παραλαβή τευχών δημοπράτησης

Η παροχή σχετικών πληροφοριών γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8.00π.μ 2.30 μ.μ.) έως και την 22 - 07 -2016 ημέρα Παρασκευή.
Τα τεύχη δημοπράτησης μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι έως και την 22 – 07
-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 στο ισόγειο του Δημαρχείου Πύλου.

α. Όνομα φορέα εκτέλεσης της προμήθειας: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύλου
β. Διεύθυνση του φορέα εκτέλεσης της προμήθειας: Πλ. Νέστορος Πύλος
Τ.Κ. 24001
γ. Αριθμ. Τηλεφώνου: 27233 60210, e-mail: arvanitis0@gmail.com,
δ. Ονοματεπώνυμο αρμόδιου Υπαλλήλου κ. Αρβανίτης Δημήτριος 27233-60210.
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Άρθρο 5
Στοιχεία διαγωνισμού

Ως διαδικασία που επιλέγεται για την σύναψη της σύμβασης ορίζεται το σύστημα
«ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ»
Τα στοιχεία της σύμβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, (με τη σειρά ισχύος τους)
είναι
- Η διακήρυξη της δημοπρασίας.
- Η συγγραφή υποχρεώσεων.
- Η Τεχνική Περιγραφή.
- Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και το τιμολόγιο.
- Η Τεχνική Προσφορά.
- Η Οικονομική Προσφορά.

Άρθρο 6
Δεκτοί στον Διαγωνισμό

6.1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α. Έλληνες και αλλοδαποί κατασκευαστές και προμηθευτές.
β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.
γ. Συνεταιρισμοί.
δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται
να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής
μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
6.2. Όσοι συμμετέχουν οφείλουν να αποδείξουν με στοιχεία:
α. Την φερεγγυότητα τους.
β. Την επαγγελματική τους αξιοπιστία.
γ. Την χρηματοπιστωτική και οικονομική τους κατάσταση.
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δ. Τις τεχνικές τους δυνατότητες.

Άρθρο 7
Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

7.1. Όσοι προμηθευτές επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να
προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού:

α)

Οι Έλληνες πολίτες :

1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσης
που είναι το 1% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία
δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
2 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
3 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή
άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
4 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές
ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε
αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα
περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους,
έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
5 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική
ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως
και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
εδαφίων α.3, α.4 και α.5 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
7.6 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους
σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια
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δημόσια αρχή που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
7.7 Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα.

β) Οι αλλοδαποί:
Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους.

γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος
ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου, με την ακόλουθη τροποποίηση
όσον αφορά τα πιστοποιητικά του εδαφίου α.4:
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες),
από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών
χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα
πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο. Ε. και Ε. Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά
όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.
Οι ανώνυμες εταιρείες (Α. Ε.) και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) θα
προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το
απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό.

δ) Οι Συνεταιρισμοί :
α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ως ανωτέρω.
β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
γ) Δικαιολογητικά όπως των εδαφίων α.3, α.4, και α.5 ανωτέρω.

ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά :
1) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει
στην ένωση.
2) Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται
από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς
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συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε
μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που
θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς
αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50 %.
Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε
15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
3) Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους υποβάλλουν
και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ, από
το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη
χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της τράπεζας
Ελλάδος.

7.2. Εκτός των προαναφερθέντων, οι συμμετέχοντες καλούνται να προσκομίσουν, επί
ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω έγγραφα, προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά
τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα
κατάστασή τους και οι τεχνικές δυνατότητές τους:

1) Υπεύθυνη δήλωση για τους τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας της επιχείρησης.
2) Υπεύθυνη δήλωση εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του
δημοσίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).
3) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών
προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων
και κείμενων νόμων και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

7.3. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά με εκπροσώπους τους,
υποβάλλουν συνημμένα, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωμένου του γνησίου της
υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συμβολαιογράφο.

7.4. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη
δήλωση του διαγωνιζόμενου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου.

Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση,
αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της
υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
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7.5 Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος
(ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και τόπο γέννησης,
αριθμό δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κ. τ. λ.), ώστε να είναι
σωστές και πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986.

Άρθρο 8
Φάκελος προσφοράς.

8.1. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο,
καλά σφραγισμένο.

8.2. Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού μπορεί να επιφέρει
ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.

8.3. Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική και μόνο γλώσσα (εκτός ίσως από
επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια).

8.4. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μέσα σε
καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ' αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με
κεφαλαία γράμματα:
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
β) Ο πλήρης τίτλος ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΛΟΥ που διενεργεί την προμήθεια.
γ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
δ) Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου.

8.5. Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει προσφορά για το σύνολο της
προκηρυχθείσας ποσότητας και όχι για επιμέρους κατηγορίες υλικών. Προσφορές που θα
περιλαμβάνουν μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες υλικών δεν γίνονται αποδεκτές.

8.6. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στον
φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:
α) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η
Τεχνική Προσφορά τοποθετείται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο
με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς
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τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, εφόσον ο προμηθευτής κρίνει ότι
είναι αναγκαία προς υποστήριξη της υποψηφιότητας του να συμπεριληφθούν στη προσφορά
και 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.

β) Καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω
από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία
που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο της παρούσας διακήρυξης. Μέσα στον
φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνισμού για τα συγκεκριμένα και μόνο
προσφερόμενα είδη σε ευρώ.
Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση (π.χ.
έξοδα δημοσίευσης κλπ), εκτός του ΦΠΑ και των τελών. Προσφορά που δίδει την τιμή σε
συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος όταν ανοιχθεί θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

8.7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη
από τον προσφέροντα. Η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και
αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και
μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή
διορθώσεις οι οποίες καθιστούν αυτή ασαφή κατά την κρίση του αρμόδιου για την
αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

8.8. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
της διακήρυξης ή πρόσκλησης.

8.9. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

Άρθρο 9
Τεχνική προσφορά.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν, με ποινή αποκλεισμού, τεχνική
προσφορά, για τα υλικά της συγκεκριμένης προμήθειας, τα ακόλουθα:

1. Πίνακα προσφερόμενων υλικών.
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2. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι:
- τα προσφερόμενα υλικά είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
- θα γίνεται άμεση αντικατάσταση ελαττωματικών υλικών.

Άρθρο 10
Χρόνος ισχύος των προσφορών.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα τριών (3)
μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο
ισχύος μικρότερο, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από το Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το
προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου
παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

Άρθρο 11
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών.

Οι προσφορές, οικονομικές και τεχνικές θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα και θα
είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος
του προσφέροντος.

Άρθρο 12
Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού – αποσφράγιση προσφορών.

12.1. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την Επιτροπή του διαγωνισμού που συνεδριάζει
δημόσια, μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζεται στη διακήρυξη.

12.2. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία
εταιρεία ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να
εκπροσωπεί εταιρεία που συμμετέχει στον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται
όλες οι προσφορές, εκτός εάν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές που
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καταθέτει εκτός από μία με την οποία θα συμμετέχει στο διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να
συμμετέχει στο διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρείας που συμμετέχει σε
αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή άλλο τρόπο αμοιβής.

12.3 Αφού περάσει η ώρα της παραγράφου 3.1. κηρύσσεται το τέλος παράδοσης των
προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά και απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο
αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού εκτός εάν η
επίδοση προσφορών που άρχισε πριν την ώρα λήξεως αποδοχής των προσφορών
συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά από την ώρα αυτή.

12.4. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών γίνεται παρουσία μόνο αυτών που
κλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, τους οποίους
καλεί το αρμόδιο όργανο με βάση σχετικό πίνακα που έχει καταρτιστεί από την Επιτροπή
Διαγωνισμού. Προσφορά που υποβλήθηκε από προμηθευτή που δεν περιλαμβάνεται στον
παραπάνω πίνακα, δεν αποσφραγίζεται, αλλά παραδίδεται στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
για επιστροφή.

12.5. Μετά την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση
συνεχίζεται δημόσια και αριθμούνται από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού οι
φάκελοι των προσφορών με την σειρά που επιδόθηκαν. Στην συνέχεια αποσφραγίζεται ο
κυρίως φάκελος και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται
από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
κατά φύλλο.
Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των συμμετεχόντων, όσοι παρίστανται στην
αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρία καθίσταται μυστική. Η επιτροπή
συνεδριάζει μυστικά, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα και την Τεχνική Προσφορά των
διαγωνιζομένων και αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν.
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται &
σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο & παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειμένου να
αποσφραγιστεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται κατόπιν πρόσκλησης ή τηλεφωνικής
επικοινωνίας.

12.6. Στην συνέχεια συντάσσεται πρακτικό Νο 1, στο οποίο καταχωρούνται οι συμμετέχοντες
και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν, αναφέρονται αυτοί που αποκλείστηκαν από την
συμμετοχή, οι λόγοι του αποκλεισμού τους, είτε λόγω δικαιολογητικών συμμετοχής, είτε
λόγω ουσιώδους κριτηρίου, στους οποίους και επιστρέφει ολόκληρο το φάκελο τους μαζί με
την εγγυητική επιστολή συμμετοχής τους στο διαγωνισμό.
Το πρακτικό υπογράφεται και σφραγίζεται από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών.
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12.7. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή
τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σε
αυτό.

12.8. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους επαναφέρονται, για όσες προσφορές κρίθηκαν
αποδεκτές στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την αποσφράγιση τους.

12.9. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά του πρακτικού Νο 1, η
επιτροπή συνεδριάζει και αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές. Γίνεται αξιολόγηση
βάσει της χαμηλότερης τιμής και συντάσσεται πρακτικό Νο 2, στο οποίο ανακηρύσσεται ο
ανάδοχος.

Άρθρο 13
Ενστάσεις.

13.1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή
της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, μέσα στο μισό του
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής
των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν
προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο
τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
Όταν με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε μετατίθεται και η
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού κατά χρονικό διάστημα Δέκα (10) ημερών από την
ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δημοσίευση ακολουθείται η ίδια
διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής
προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή
αποκλείσθηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που
ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο Δημοτικό Λιμενικό
ταμείο κατά τη διάρκεια
του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του
αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή
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του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού από την επιτροπή αξιολόγησης. Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με
αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
που αποφαίνεται τελικά.

13.2. Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν
την συνέχιση του διαγωνισμού, αλλά λαμβάνεται απόφαση από την Διοικητικό Συμβούλιο
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κατόπιν
γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης.

13.3. Οι ανωτέρω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
καθώς και οι αποφάσεις του που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται
για τη νομιμότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον Γενικό Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

13.4 Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το
περιεχόμενο των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται για τις
ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της
απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή

13.5. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν
λαμβάνονται υπόψη.

Άρθρο 14
Ανακοίνωση κατακύρωσης.

14.1. Το αρμόδιο για την κατακύρωση του διαγωνισμού όργανο αφού λάβει υπόψη τα
σχετικά του φακέλου του διαγωνισμού και τη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, αποφασίζει για την κατακύρωση - ανάθεση
της προμήθειας.
14.2. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση και η ανάθεση προμήθειας
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία :
α. Το είδος.
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β. Την ποσότητα.
γ. Την τιμή.
δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.
ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και τις
τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.
στ. Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα
στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη.
ζ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

14.3. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της
σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

14.4. Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να
προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης,
για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση
καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της
σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να
υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης.
Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να
υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης, εφόσον η σύμβαση
υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται
παραπάνω,
ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης.

14.5. Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση
απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση
στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό προμηθευτή.
Στην
περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η
εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδας
στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την
κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

14.6. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την
σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από
γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
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Άρθρο 15
Εγγυήσεις.

15.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (άρθρο 157 Ν.4281/2014).
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
1%, επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ και η οποία
καθορίζεται στην παρούσα διακήρυξη σε Εκατόν Ενενήντα Οχτώ και Τριάντα Εννέα (198,39)
ευρώ. Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο μισό όταν η προσφορά υποβάλλεται από ΜΜΕ ή τις
ενώσεις τους, παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς ή τις ενώσεις τους, ενώσεις ΜΜΕ και
παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς καθώς και ενώσεις προμηθευτών που
αποτελούνται από ΜΜΕ. Το ίδιο ισχύει και όταν η προσφορά υποβάλλεται από ενώσεις
προμηθευτών που αποτελούνται από ΜΜΕ ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις
οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε μεγαλύτερου
μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα με την προϋπόθεση ότι οι εργασίες που θα
εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς
αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% της τιμής προσφοράς. Στην
περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση μαζί με την προσφορά ή μέσα σε 15 μέρες, το
αργότερο από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού πιστοποιητικού σκοπιμότητας
από τον ΕΟΜΜΕΧ.
β. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή
ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της
ανάθεσης.
γ. Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που περιβάλλονται,
πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σε αυτές η πλήρης επωνυμία του διαγωνιζόμενου, το
ποσό εγγύησης και ο τίτλος του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος θα είναι τουλάχιστον 120
ημέρες.

15.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 157 Ν.4281/2014):
α. - Ο προμηθευτής, στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων, της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%
της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.
β. - Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
γ. - Στις εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και το τύπο που
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σε αυτές η πλήρης επωνυμία του
διαγωνιζόμενου, το ποσό εγγύησης και ο τίτλος του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος θα είναι
τουλάχιστον 2 μήνες πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών.
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δ. - Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτικά παραλαβή του υλικού
και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. Σε
περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με την σύμβαση,
τμηματικά η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε
οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή αν υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση ή παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση
του εμπρόθεσμου, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

Άρθρο 16
Σύμβαση.

16.1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης καταρτίζεται από το Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Πύλου η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δυο συμβαλλόμενα
μέρη.

16.2. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και όσων αναφέρονται
στην επόμενη παράγραφο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον
τα εξής:
α. - Τον τύπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης.
β. - Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ. - Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.
δ. - Την τιμή.
ε. - Τον τόπο τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών.
στ. - Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
ζ. - Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
η. - Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
θ. - Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
ι. - Τον τρόπο πληρωμής .
ια. -Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος,
αναπροσαρμογή.

εφόσον

προβλέπεται

ιβ. - Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
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ιγ. - Την παραλαβή αυτών.

16.3. Η σύμβαση για διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της
διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο
ανάδοχος ή με βάση των έγκριση για την κατάρτισή της με την ποία συμφωνεί ο ανάδοχος.
Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση
υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύλου.

16.4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο, ή όταν
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου.

16.5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν:
α. - Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα.
β. - Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε .
γ. - Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. - Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από
τη σύμβαση.

Άρθρο 17
Παραλαβή των υλικών.

17.1. Η παραλαβή των υλικών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της
επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στο άρθρο 28 του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

17.2. Ο έλεγχος παραλαβής των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συγγραφής
Υποχρεώσεων.
Εφόσον, κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών προκύψει αναντιστοιχία των
υλικών με τις τεχνικές προδιαγραφές ή ακαταλληλότητα αυτών, ο ανάδοχος οφείλει να
προβεί σε άμεση αντικατάσταση τους. Ο ανάδοχος οφείλει προβεί, μέσα σε τρεις (3)
ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίησή του, σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης
ποσότητας, διαφορετικά υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις.
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17.3. Σε περίπτωση ψευδούς συμπληρώσεως του πίνακα προσφερομένων υλικών, ο
προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

17.4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα είδη βρεθούν ελαττωματικά κατά το
στάδιο παραλαβής ή χρησιμοποίηση τους.

Άρθρο 18
Χρόνος και τόπος παράδοσης υλικών.

18.1. Η παράδοση των υλικών γίνεται τμηματικά, ή εξ ολοκλήρου σύμφωνα με τις ανάγκες
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύλου σε χρόνο και τόπο υπόδειξής του.

18.2. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζεται σε τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες από την
αναφορά της έγγραφης παραγγελίας.

18.3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με
τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη
απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

18.4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου να μετατίθεται, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία
εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι
που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης
- παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Άρθρο 19
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

19.1. Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού
χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης
που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσης επιβάλλονται, εκτός των τυχόν
προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής:
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α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του
μέγιστου προβλεπομένου, από το άρθρο 20 της παρούσης, χρόνου παράτασης, 2,5% επί
της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον
υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται
ολόκληρη ημέρα.
β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 του χρονικού διαστήματος, 5% επί
της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

19.2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της
συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το ΦΠΑ. Σε περίπτωση
που τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών
που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της
συνολικής ποσότητας αυτών.

19.3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σε αυτόν η
δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας εις
βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με
ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο
παρερχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην
προηγούμενη παράγραφο.
Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού,
ματαιώνονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από την οριστική παραλαβή
των υλικών.

19.4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης παράδοσης ή
αντικατάστασης, με απόφαση της Υπηρεσίας ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται
αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης.

Άρθρο 20
Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση.

20.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των υλικών ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής
ποσότητας, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της
επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση τους με άλλα που να είναι
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την
απόφαση αυτή. Η προθεσμία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του συνολικού συμβατικού
χρόνου σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του και ο προμηθευτής
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θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν
ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που
του ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από
την έκδοση της για την επιστροφή των απορριφθέντων υλικών και την παραλαβή τους από
τον προμηθευτή.
Εάν η παραλαβή αυτή γίνει μετά τη παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται
πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση
τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο, πριν
από την ολοκλήρωση παράδοσης από αυτόν των υλικών και των υπολοίπων τμηματικών
παραδόσεων. Επίσης δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των υλικών για τα οποία
κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης, ή τη λήξη της προθεσμίας για
την παράδοση τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση
αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν από τον
ανάδοχο τα επιστρεφόμενα υλικά, πέραν του προστίμου, τα υλικά εκποιούνται ή
καταστρέφονται κατά την κρίση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου σύμφωνα με τα ισχύοντα.

20.2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης
ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή
ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και
αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής
της νέας ποσότητας.
Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα
υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί
της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή καθώς
και η παράταση που τυχόν θα χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παραλάβει την
απορριφθείσα ποσότητα, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή
εκποίηση της ποσότητας αυτής.

20.3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ύστερα από γνωμοδότηση της
επιτροπής αξιολόγησης, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που
απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάσταση τους με την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής θα
καταθέσει χρηματική εγγύηση, που θα καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας
που απορρίφθηκε.

Άρθρο 21
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου.
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21.1 Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να
υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση
που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση της
Υπηρεσίας, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

21.2 Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την
σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις Τεχνικές
Προδιαγραφές.

21.3 Κατά τα λοιπά σε περιπτώσεις που προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται
σε αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της με αριθμό 11389 / 93
απόφασης του Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Άρθρο 22
Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά.

22.1 Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με την
προσκόμιση των τιμολογίων των υπό προμήθεια υλικών στη Υπηρεσία.

22.2 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
1) Τιμολόγιο του προμηθευτή.
2) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
3) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
4) Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.
Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

22.3. Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

Άρθρο 23
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Άλλα στοιχεία.

23.1. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύλου διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει την
ποσότητα των προς προμήθεια υλικών κατά 40%, με βάση τη συμβατική τιμή.
23.2. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύλου επιφυλάσσεται να δεχθεί και προσφορές
υπερβατικές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Άρθρο 24
Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης.

Περίληψη της παρούσης θα δημοσιευτεί σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα του Νομού
Μεσσηνίας.
Η δαπάνη της δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης βαρύνει τον ανάδοχο.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Θεόδωρος Χαραμαράς
Κοντογόνης Περικλής, τακτικό μέλος
Γουρνάς Ηλίας, τακτικό μέλος
Μακαρούνης Ιωάννης, Λιμενάρχης
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
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