
Σελίδα 1 από 13 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ∆ΗΡΩΝ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ 

ΘΥΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Α.Λ.Ε. 

ΜΕΣΤΩΝ  (Σχέδιο Ασφάλειας Λιµενικής 

Εγκατάστασης) 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σ.Α.Λ.Ε. πρέπει η υπηρεσία να προβεί σε συγκεκριµένες 

προµήθειες κιγκλιδωµάτων και θυρών τα οποία θα είναι σύµφωνα µε το Σχέδιο 

Ασφάλειας της Λιµενικής Εγκατάστασης. 

Για το σκοπό αυτό το ∆.Λ.Τ. Χίου απευθύνθηκε στον υπεύθυνο ασφαλείας λιµενικής 

εγκατάστασης, προκειµένου να προσδιορίσει τις προδιαγραφές τους προκειµένου να 

καλυφθεί επαρκώς η ασφάλεια του Λιµένα Χίου και σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές οδηγίες. 

Συγκεκριµένα κατά µήκος του πεζοδροµίου που διαχωρίζει τον δρόµο προς Ελάτα και της 

Λιµενικής εγκατάστασης θα τοποθετηθεί κάγκελο ύψους 2,45µ. (βλέπε σχεδιάγραµµα 

που ακολουθεί). 

Όλες οι εργασίες που θα εκτελεσθούν θα γίνουν σύµφωνα µε τις υποδείξεις του 

Υπεύθυνου Ασφαλείας της Λιµενικής Εγκατάστασης ο οποίος είναι και ο καθ ύλην 

αρµόδιος στο θέµα. 

Η δαπάνη της παραπάνω προµήθειας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό του ∆.Λ.Τ. 

Χίου. 

 

 

                                                                                 Χίος 2-10-2015 

                                                                                    Ο Συντάξας  

 

                                             Νίκος Στ. Χούλης 

 

 

15REQ003482266 2015-12-11



Σελίδα 2 από 13 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ∆ΗΡΩΝ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ 

ΘΥΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Α.Λ.Ε. 

ΜΕΣΤΩΝ  (Σχέδιο Ασφάλειας Λιµενικής 

Εγκατάστασης) 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗ ΣΗ 

 

 

 

α/α 

 

Περιγραφή είδους 

µ
ο

ν
ά

δ
α

 

  
 

π
ο

σ
ό

τη
τα

 

1 Κιγκλιδώµατα σταθερά ύψους 2,40µ. τεµ 198 

2 Κιγκλιδώµατα κινητά ύψους 2,00µ. τεµ 15 

3 Θύρα συρόµενη µήκους 7,00µ. τεµ 1 

4 Θύρα µονόφυλλη ανοιγόµενη µήκους 0,90µ. τεµ 2 

5 Εργασίες  τεµ 1 

    

                                                                                  

 

                                                                                 Χίος 2-10-2015 

                                                                                    Ο Συνταξας  

 

                                              Νίκος Στ. Χούλης 
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Σελίδα 3 από 13 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ∆ΗΡΩΝ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ 

ΘΥΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Α.Λ.Ε. 

ΜΕΣΤΩΝ  (Σχέδιο Ασφάλειας Λιµενικής 

Εγκατάστασης) 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

α/α 

 

Περιγραφή είδους 
µ

ο
ν

ά
δ

α
 

π
ο

σ
ό

τη
τα

  

Τιµή  

µονάδας 

∆απάνη  

Μερική  

ευρώ 

Ολική  

ευρώ 

1 Κιγκλιδώµατα σταθερά ύψους 

2,45µ. 

τεµ 198 130,00 25740,00  

2 Κιγκλιδώµατα κινητά ύψους 2,00µ. τεµ 15 110,00 1650,00  

3 Θύρα συρόµενη µήκους 7,0µ  τεµ 1 1200,00 1200,00  

4 Θύρα µονόφυλλη ανοιγόµενη 

µήκους 0,90µ. 

τεµ 2 320,00 640,00  

5 Εργασία τεµ 1 4000,00 4000,00  

 Σύνολο      33230,00 

 ∆απάνη Φ.Π.Α. 16%     5316,80 

 Γενικό σύνολο     38546,80 

       

                                                                                  

          Χίος ……………-2015 

             Θεωρήθηκε                                                                       Χίος 2-10-2015 

  Ο Προϊστάµενος Τ. Υ. ∆. Χίου                                                       Ο  Συντάξας  

        

       

        Παπαλάνης Ελευθέριος                                                      Νίκος Στ. Χούλης  
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Σελίδα 4 από 13 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ∆ΗΡΩΝ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ  

ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

Σ.Α.Λ.Ε. ΜΕΣΤΩΝ (Σχέδιο Ασφάλειας 

Λιµενικής Εγκατάστασης) 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ    ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ -    ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α.Τ. 1 Κιγκλιδώµατα σταθερά ύψους 2,45µ. 

Κάγκελο από λάµα 25Χ2,5 χιλιοστά και περαστό µασίφ σίδηρο Φ6 γαλβανισµένο εν 

θερµώ,  µε βροχίδα 66Χ132 χιλιοστά. 

Η λάµα σύνδεσης θα είναι διατοµής 60Χ8 χιλιοστά και η βάση στήριξης θα είναι από 

λαµαρίνα (λαπάτσα) τετράγωνης διατοµής 100Χ100 χιλιοστά και πάχους  8 χιλιοστών µε 

4 τρύπες και 4 µεταλλικά βύσµατα . 

Το κάθε πλαίσιο θα έχει µήκος δύο µέτρα και ύψος δύο µέτρα και σαράντα πέντε 

εκατοστά. Τα πλαίσια θα συνδεθούν µεταξύ τους µε θερµογαλβανισµένα µικροϋλικά 

(βίδες, παξιµάδια κ.λ.π.) η τιµή των οποίων συµπεριλαµβάνεται στην τιµή του καγκέλου.  

Όπου απαιτηθεί συµπλήρωµα καγκέλου µήκους µικρότερου των δύο µέτρων η πληρωµή 

του τεµαχίου αυτού θα είναι ανάλογη του µήκους του. 

Βλέπε φωτογραφία. 

 

 

 

Τιµή ενός τεµαχίου: 130,00€ ( εκατόν τριάντα ευρώ) 
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Σελίδα 5 από 13 

Α.Τ. 2 Κιγκλιδώµατα κινητά ύψους 2,00µ. 

Κάγκελο από λάµα 25Χ2,5 χιλιοστά και περαστό µασίφ σίδηρο Φ6 γαλβανισµένο εν 

θερµώ,  µε βροχίδα 66Χ132 χιλιοστά. 

Η λάµα σύνδεσης θα είναι διατοµής 60Χ8 χιλιοστά και η βάση στήριξης θα είναι από 

λαµαρίνα (λαπάτσα) ορθογωνικής διατοµής 400Χ80 χιλιοστά και πάχους  8 χιλιοστών. 

Το κάθε πλαίσιο θα έχει µήκος δύο µέτρα και ύψος δύο µέτρα. Τα πλαίσια θα µπορούν να 

συνδέονται µεταξύ τους µε κατάλληλα διαµορφωµένα σηµεία (θηλυκό και αρσενικό). Σε 

κάθε κάγκελο θα υπάρχουν δύο θηλυκές υποδοχές και δύο αρσενικές.   

Όταν συνδεθούν µεταξύ τους θα αποτελούν ένα ενιαίο αυτοφερόµενο τµήµα. 

Τα κάγκελα  θα γαλβανιστούν  εν θερµώ αφού πρώτα συγκολληθούν.  

Τιµή ενός τεµαχίου: 110,00€ (εκατό δέκα ευρώ) 

 

Α.Τ. 3 Θύρα συρόµενη µήκους 7,00µ. 

Πόρτα συρόµενη πλήρης (µε ράουλα και οδηγό τριγωνικής διατοµής) µήκους 7,0 

µέτρων και ύψους 2,00 µέτρων  η οποία θα αποτελείται από:  

Περιµετρικό πλαίσιο από κοιλοδοκό διατοµής 100Χ60 χιλιοστά και πάχους 3 χιλιοστά. 

Οι ορθοστάτες θα είναι από κοιλοδοκο διατοµής 60Χ60 και πάχους 3 χιλιοστά όπως 

φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία.  

Τα κενά που θα δηµιουργηθούν θα (γεµίσουν) µε κάγκελο γαλβάνιζε ίδιο µε αυτό  της 

περίφραξης.  

Οι πόρτες θα γαλβανιστούν  εν θερµώ αφού συγκολληθούν πρώτα. 

 

 

 

Τιµή ενός τεµαχίου: 1.200,00€ (χίλια διακόσια ευρώ) 

 

 

Α.Τ. 4 Θύρα µονόφυλλη ανοιγόµενη µήκους 0,90µ. 

Πόρτα µονόφυλλη ανοιγόµενη πλήρης (µε σύρτες κλειδαριά µεντεσέδες κ.λ.π.) µήκους 

0,90 µέτρων και ύψους 2,40 µέτρων.  

Το περιµετρικό πλαίσιο  θα αποτελείται από κοιλοδοκό διατοµής 100Χ60 χιλιοστά και 

πάχους 3 χιλιοστά. 

Το κενό που θα δηµιουργηθεί θα (γεµίσει) µε κάγκελο γαλβάνιζε ίδιο µε αυτό  της 

περίφραξης.  
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Σελίδα 6 από 13 

Οι πόρτες θα γαλβανιστούν  εν θερµώ αφού συγκολληθούν πρώτα. 

Τιµή ενός τεµαχίου: 320,00€ (τρακόσια είκοσι ευρώ) 

 

Α.Τ. 8 Εργασία 

Εγκατάσταση, σύνδεση και στερέωση των κιγκλιδωµάτων και των θυρών που 

περιγράφονται παραπάνω σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας,  για ορθή 

λειτουργία και αποτελεσµατικότητα της περίφραξης και την έγκριση του Υπεύθυνου 

Ασφαλείας Λιµενικής Εγκατάστασης (Υ.Α.Λ.Ε) Χίου. 

Τιµή τεµαχίου: 4.000,00€ (τέσσερις χιλιάδες ευρώ) 

 

Όλα τα προϊόντα θα παραδοθούν σε άριστη κατάσταση χωρίς ξέσµατα, χτυπήµατα και 

λοιπά.  

Το ΘΕΡΜΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ θα είναι άριστης ποιότητας κατάλληλο για θαλάσσιο 
περιβάλλον και θα εξασφαλίζει ένα αποτέλεσµα διάρκειας 15-20 χρόνων µε ελάχιστη 
συντήρηση. 

Προτείνεται να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία,   

• Συρµάτωµα και απολίπανση (εάν απαιτείται)  
• Βούτηγµα στη δεξαµενή υδροχλωρικού οξέως, ανασήκωµα και βούτηγµα 2 έως 3 

φορές. 
• Βούτηγµα στη δεξαµενή νερού  
• Μεταφορά και βούτηγµα στη δεξαµενή FLUX για ετοιµασία των επιφανειών 
• Στέγνωµα υλικών µε θερµό ρεύµα προπανίου  
• Εµβάπτιση στο τήγµα ψευδαργύρου 
• Αποσυρµάτωση - καθαρισµός τεφρών και σταξιµάτων 
• Επιθεώρηση πρόσφυσης στρώµατος ψευδαργύρου σύµφωνα µε την 

προδιαγραφή ASTM Α-153   

Σε περίπτωση που θα ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία, αυτή θα έχει ισάξια ή 

καλύτερα αποτελέσµατα από αυτήν που περιγράφεται παραπάνω. 

 

 

          Χίος ……………-2015 

             Θεωρήθηκε                                                                       Χίος 2-10-2015 

  Ο Προϊστάµενος Τ. Υ. ∆. Χίου                                                       Ο  Συντάξας  

        

       

        Παπαλάνης Ελευθέριος                                                      Νίκος Στ. Χούλης  
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Σελίδα 7 από 13 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ∆ΗΡΩΝ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ 

ΘΥΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Α.Λ.Ε.  

ΜΕΣΤΩΝ (Σχέδιο Ασφάλειας Λιµενικής 

Εγκατάστασης) 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Αυτή η Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας, µε 

συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος διαγωνισµός) µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 

τιµή για την προµήθεια κιγκλιδωµάτων και θυρών στα πλαίσια υλοποίησης του ΣΑΛΕ 

ΜΕΣΤΩΝ, όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και το τιµολόγιο της µελέτης. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Ισχύουσες διατάξεις 
Α. Του άρθρου 2 παραγ. 12 εδαφ. γ, του Ν.2286/95 περί «Προµηθειών του ∆ηµόσιου Τοµέα 

και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων», (ΦΕΚ 19/01.02.1995 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) όπως ισχύει 

σήµερα. 

Β.  Του άρθρου 23 παράγ. 4, 5 & 6, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 

185/23.03.1993 ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) και των ερµηνευτικών εγκυκλίων 27/93 (κεφάλ. Γ 

παράγ.5), καθώς και 53/93 (παράγ. 6 & 7), που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της. 

Γ. Της Π1 3306/2010 (ΦΕΚ 1789/12.11.2010 ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ) περί «Εξαίρεση προµηθειών 

από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) παρ. 14 εδάφιο 1 

«εξαιρούµε σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 3 εδάφιο γ’ του Ν. 2286/95 και την επιφύλαξη της 

παρ. 9 αυτού, από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) προµήθειες 

ειδών των οποίων η προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά κωδικό αριθµό είδους (του αρχείου 

ειδών του προγράµµατος), δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των ΕΥΡΩ 60.000 άνευ ΦΠΑ. 

∆. Του Ν. 3463/2006, περί «Κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 

114/08.06.2006 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)όπως ισχύει. 
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Σελίδα 8 από 13 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Συµβατικά Στοιχεία 

Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Η Μελέτη. 

β. Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

γ. Η Προσφορά του συµµετέχοντα που ανετέθη η προµήθεια (Τεχνική & Οικονοµική 

Προσφορά). 

 

AΡΘΡΟ 3ο 

Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση της προµήθειας 

3.1  Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 38526,80  

ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 16%. 

3.2  Προέρχεται από τον προϋπολογισµό του έτους 2015. 

3.3  Θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χίου.  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Τρόπος διενέργειας διαγωνισµού & χρόνος υποβολής προσφορών 

4.1  Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί µε συνοπτική διαδικασία - πρόχειρος διαγωνισµός.   

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Έγκριση Αποτελέσµατος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης 

α. Για την έγκριση του αποτελέσµατος αποφασίζει ο Πρόεδρος  µετά από προηγούµενη 

γνώµη του αρµόδιου για την αξιολόγηση οργάνου.  

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική 

καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 

10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. (Παράγ. 2.α του άρθρου 26 της Υ.Α. 

11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης παρέχεται µε εγγυητική επιστολή 

πιστωτικών ιδρυµάτων ή άλλων νοµικών προσώπων ΕΟΚ που έχουν το δικαίωµα προς 
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Σελίδα 9 από 13 

αυτό, στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσηµη µετάφραση, καθώς επίσης και µε έντοκα 

γραµµάτια δηµοσίου.  

γ. Η εγγύηση θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύµβασης (Παράγ. 2.γ του άρθρου 26 

της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

δ. Η εγγυητική αυτή θα πρέπει ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που 

περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα οριζόµενα στην παράγ. 12.δ, του 

άρθρου 26 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

ε. Ο χρόνος εγγύησης του προς προµήθεια υλικού δεν µπορεί να είναι µικρότερος του ενός 

έτους. 

στ. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του υλικού. (Παραγρ. 2.ε του άρθρου 26 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

ζ. Σε περίπτωση δε κατά την οποία η κάλυψη του χρόνου εγγύησης διασφαλίζεται µε 
τραπεζική ή άλλου φορέα εγγυητική επιστολή για το προβλεπόµενο στην διακήρυξη 
χρονικό διάστηµα ενώ η εγγύηση παρατείνεται από τον προµηθευτή για µεγαλύτερο 
χρονικό διάστηµα µε δικό του επίσηµο έγγραφο, το έγγραφο αυτό θα καλύπτει όλες τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παραγ. 2.δ, του άρθρου 26 της Υ.Α. 11389/93 του 
ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Υπογραφή σύµβασης 

Ο προµηθευτής που κατακυρώθηκε η προµήθεια υποχρεούται εντός 10 ηµερών από την 

ηµεροµηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Ο 

χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσµίας. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο προµηθευτής που κατακυρώθηκε η προµήθεια δεν 

προσέλθει µέσα στην προαναφερόµενη χρονική προθεσµία 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 ∆ηµάρχου ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 της Υ.Α. 

11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Σύµβαση 

Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η 

σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της Γενικής & Ειδικής συγγραφής 
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υποχρεώσεων και της προσφοράς του µειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά νόµο 

Επιτροπή. 

Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία και 

περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύµβασης. 

- Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους  

   συµβαλλόµενους. 

- Τις προβλεπόµενες από την νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες. 

- Το προς προµήθεια είδος και την ποσότητα. 

- Την συµφωνηθείσα τιµή. 

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών. 

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα και µε την τεχνική προσφορά του µειοδότη. 

- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 

- Τον τρόπο παραλαβής. 

- Τον τρόπο και τον χρόνο πληρωµής. 

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της δηµοπρασίας. 

- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών. 

- Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 

- Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τµήµατος. 

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας. 

Η σύµβαση υπογράφεται για τον ∆.Λ.Τ. Χίου από τον πρόεδρο του ∆.Σ. 

Η σύµβαση τροποποιείται µόνο όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν 

συµφωνήσουν και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση των αρµόδιων 

οργάνων αξιολόγησης. (Παραγ. 1, 2, & 3 του άρθρου 25 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Χρόνος παράδοσης 

Ο χρόνος παράδοσης θα είναι 45 ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής 

της σύµβασης.  
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Για κάθε ηµέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα 120 ευρώ. 

Μετά από καθυστέρηση παράδοσης 45 ηµερών από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης 
των υλικών, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Παρ. 1 & 2 του άρθρου 27 της Υ.Α. 
11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Τόπος παράδοσης 

Η παράδοση θα γίνει στον χώρο της αποθήκης του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χίου στα 

Μεστά,  

  

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Παραλαβή υλικών 

Η παραλαβή υλικών θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής η οποία θα οριστεί 

από το Λιµενικό Ταµείο Χίου και θα πραγµατοποιηθεί µε µακροσκοπικό έλεγχο εντός 15 

ηµερών από την παράδοση των υλικών.(Παραγ. 1, 2 & 3 του άρθρου 28 της Υ.Α. 11389/93 

του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. σε συνδυασµό µε τις παραγ. 1,2 & 3 του άρθρου 29 της αυτής 

Υπουργικής Απόφασης). 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Τρόπος πληρωµής 

Η πληρωµή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει: 

Με εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια για την προµήθεια 

Υπηρεσία, (Παραγ. 1 του άρθρου 37, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Επίλυση διαφορών 

Τυχόν διαφορές που µπορεί να προκύψουν µετά από την υπογραφή της σχετικής µεταξύ 

∆.Λ.Τ. Χίου και προµηθευτή σύµβασης, θα επιλύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 40 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο  

Τεχνικές προδιαγραφές 

Αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας αποτελούν και οι τεχνικές προδιαγραφές όπως 

περιγράφονται στο αντίστοιχο τεύχος της µελέτης. 

 

       

 

 

          Χίος …………-2015 

             Θεωρήθηκε                                                                                           Χίος 02-10-2015 

  Ο Προϊστάµενος Τ. Υ. ∆. Χίου                                                                           Ο  Συντάξας  

       

        Παπαλάνης Ελευθέριος                                                                           Νίκος Στ. Χούλης  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ∆ΗΡΩΝ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ 

ΘΥΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

Σ.Α.Λ.Ε. ΜΕΣΤΩΝ (Σχέδιο Ασφάλειας 

Λιµενικής Εγκατάστασης) 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

α/α 

 

 

Περιγραφή είδους 
µ

ο
ν

ά
δ

α
 

π
ο

σ
ό

τη
τα

 

 

 

Τιµή  

µονάδας 

 

∆απάνη  

Μερική  

ευρώ 

Ολική  

ευρώ 

1 Κιγκλιδώµατα σταθερά ύψους 

2,40µ. 

τεµ 198 

 

   

2 Κιγκλιδώµατα κινητά ύψους 

2,00µ. 

τεµ 15    

3 Θύρα συρόµενη µήκους 

7,00µ.  

τεµ 1    

4 Θύρα µονόφυλλη ανοιγόµενη 

µήκους 0,90µ. 

τεµ 2    

5 Εργασία τεµ 1    

 Σύνολο       

 ∆απάνη Φ.Π.Α. 16%      

 Γενικό σύνολο      

       

                                                                                  

                                                                                      …….-……..-2015 

                                                                                       Ο Προσφέρων  
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