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Χίος, 07/12/2016 

Αριθμ.Πρωτ.:628 

Θέμα:  Συνοπτικός διαγωνισμός «Προμήθεια και τοποθέτηση 
διάταξης για την αυτόματη πρόσβαση ατόμων με κινητικά 
προβλήματα (ΑΜΕΑ) στη θάλασσα (SEATRAC) σε παραλία της Χίου» 
 
  
Κριτήριο αξιολόγησης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€35.000,00) πλέον  
ΦΠΑ 13% 

  

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα   ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 

        ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 – Τ.Κ. 
82131 ΧΙΟΣ 

21-12 -2016 Τετάρτη 12:00   
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

  
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 20/12/2016 και 

ώρα 14:00 μ.μ. 
 

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την 
Προμήθεια και τοποθέτηση διάταξης για την αυτόματη πρόσβαση ατόμων 
με κινητικά προβλήματα (ΑΜΕΑ) στη θάλασσα (SEATRAC) σε παραλία της 
Χίου, προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13% . 

Τόπος κατάθεσης προσφορών:  Λάδης 1, 2ος Όροφος, 82131 Χίος  συνοδευόμενο 
με διαβιβαστικό υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. 

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική 

Υποβολή προσφορών μέχρι ημέρα, Τρίτη 20/12/2016 και ώρα 14:00 μμ 

Ημερομηνία Διενέργειας: ημέρα, Τετάρτη 21/12 /2016 και ώρα 12:00 μμ 

Τόπος Διενέργειας: Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, Δημοκρατίας 2, 82131 
Χίος . 

Γενικές Πληροφορίες: σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται κατά τις 
εργάσιμες ημέρες από την κα. Σοφία Παρθενίδου  στο τηλέφωνο 2271350836 & στο 
e-mail: monometohiki@gmail.com 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 1: AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την «Προμήθεια και 
τοποθέτηση διάταξης για την αυτόματη πρόσβαση ατόμων με κινητικά 
προβλήματα (ΑΜΕΑ) στη θάλασσα (SEATRAC) σε παραλία της Χίου», 
σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα προκήρυξη. 

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της 
προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 
35.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13%. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν: 

 α) Ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ.2 φόρος εισοδήματος, όπως 
ισχύει, ο οποίος υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ. β) H προβλεπόμενη κράτηση 
στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 375, παράγρ. 7 του Ν. 4412/2016 και το αναλογούν 
χαρτόσημο, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και 
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στο 
Παράρτημα Α της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Ο διαγωνισμός διενεργείται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένα 
σύμφωνα με:  

• Τα άρθρα 209, 273 και λοιπές διατάξεις του ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και 
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α’), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με το Ν.4412/2016. 

• Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011) 
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• Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147 Α78-8-16). 

• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

• Την από 02.12.2016 απόφαση του Δ.Σ της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ  με θέμα την έγκριση διενέργειας του Συνοπτικού 
διαγωνισμού  

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και τον 
Διαδικτυακό τόπο Δήμου Χίου  (άρθρο 66 του Ν.4412/2016): 

www.chioscity.gr  

ΑΡΘΡΟ 7: ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η παρούσα Προκήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και 
μέσω του Διαδικτυακού τόπου του Δήμου Χίου, στη διεύθυνση (άρθρο 66 παρ. 1 του 
Ν.4412/2016): 

www.chioscity.gr  

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να 
είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες 
χώρες υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016. 

Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες δε θα πρέπει να εμπίπτουν σε κατάσταση σύγκρουσης 
συμφερόντων όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016. 

Για τους υποψηφίους ή προσφέροντες δε θα πρέπει να συντρέχει κανένας λόγος 
αποκλεισμού από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016. 

Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα της χώρας εγκατάστασής τους με εγγεγραμμένη 
δραστηριότητα αυτήν του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εμφανίσουν ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών που 
αντιστοιχεί στο 100% του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης και αφορά 
συνολικά τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις από την δημοσίευση της 
παρούσας.  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία υλοποίησης σχετικών προμηθειών η 
οποία θα τεκμαίρεται με τουλάχιστον δυο βεβαιώσεις αντίστοιχης εμπειρίας από τον 
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, κατά την τελευταία τριετία της διενέργειας του 
διαγωνισμού.  
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Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για τη συγκεκριμένη 
σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 
φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει 
στην Αναθέτουσα αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του 
τους αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων 
αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται 
στις δυνατότητες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν στο 
Πρωτόκολλο της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ  (Λάδης 
1, 2Ος Όροφος, 82131 Χίος) έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Τρίτη  
20/12/2016 και ώρα 14:00. Ο φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από 
διαβιβαστικό υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. Η προσφορά 
υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα 
(ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική 
γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική), σε σφραγισμένο 
φάκελο με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις: 

Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου): 

Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική 
διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 
Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού 

ΠΡΟΣ:  
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ  
Λάδης 1, 2ος Όροφος, ΤΚ 82131 Χίος  
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
«Προμήθεια και τοποθέτηση διάταξης για την αυτόματη πρόσβαση ατόμων 
με κινητικά προβλήματα (ΑΜΕΑ) στη θάλασσα (SEATRAC) σε παραλία της 
Χίου» 
Διακήρυξη Αριθμ. Πρωτ.: 628/07-12-2016 
Ημερομηνία Διενέργειας: 21/12/2016 
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς: 20/12/2016 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το 
Πρωτόκολλο. 
 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά 
με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους (με ποινή απόρριψης σε 
περίπτωση μη σφράγισής τους) φακέλους ως εξής: 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
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Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 10 της παρούσας. 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και να πληρούν 
τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο συνημμένο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της διακήρυξης. 

Στην παράγραφο αυτή αναφέρονται τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην 
Τεχνική Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου, ώστε να γίνονται πλήρως κατανοητά 
από την Επιτροπή Διαγωνισμού: 

Α) Πλήρης και λεπτoμερής τεχvική περιγραφή, σχετικά με την πληρότητα, αρτιότητα 
και καταλληλότητα του εξοπλισμού, για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο 
προορίζεται, η οποία θα αντιστοιχεί στα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
προσφερόμενων. 

Β) Περιγραφή με σαφήvεια όλων όσων ζητούνται από τη διακήρυξη και τις τεχvικές 
πρoδιαγραφές της (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’), δηλ. ικανότητα, ειδίκευση και διατιθέμενος 
εξοπλισμός, εκ μέρουςτου προμηθευτή, για την τεχνική υποστήριξη, χρόνος 
παράδοσης, εγγύηση καλής λειτουργίας και της τεχνικής βοήθειας, εκ μέρους του 
προμηθευτή κ.λπ.Α. 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Ο φάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ περιλαμβάνει τα οικονομικά 
στοιχεία προσφοράς και πρέπει να συνοδεύεται από τον ακόλουθο πίνακα της 
Οικονομικής Προσφοράς, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Προσφέροντα: 

Α/ 
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ/ 
ΧΑΡΑΚΤΗ 
ΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] ΦΠΑ [€] ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ [€] ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 Προμήθεια και 
τοποθέτηση 
διάταξης για την 
αυτόματη 
πρόσβαση 
ατόμων με 
κινητικά 
προβλήματα 
(ΑΜΕΑ) στη 
θάλασσα 
(SEATRAC) σε 
παραλία της Χίου 

     

ΣΥΝΟΛΟ     
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Οι υποφάκελοι Α, Β & Γ, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε 
περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου 
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’ και τις 
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν σε ένα 
πρωτότυπο φάκελο. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 

Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται 
πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο φάκελος με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρέπει να περιέχει τα 
εξής: 

Α) Δήλωση (υπέχουσα θέση Υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986) του κατά 
περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου του υποβάλλοντος την προσφορά, στην οποία να 
δηλώνει ότι:  

 έλαβε γνώση της προκήρυξης και των όρων της, τους οποίους αποδέχεται στο 
σύνολό τους.  
 δε βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 
4412/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.  
  δε βρίσκεται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 
4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να 
αποκλεισθούν.  
 πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα 
προκήρυξη.  
 ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτόν θα τηρεί τις 
υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού 
και εργατικού δικαίου οι οποίες και απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.  
  ότι, όταν του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, θα προσκομίσει κάθε 
δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που 
περιλαμβάνει στη δήλωσή του. 

Β) Επίσης θα πρέπει να προσκομιστούν: 
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α. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι ήταν και είναι ενήμεροι 
τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία 
προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως προς τις φορολογικές τους 
υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης. 

 β. Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. (έκδοσης τελευταίου διμήνου από τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής προσφορών) με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε 
αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους /αντικείμενο της επιχειρηματικής τους 
δραστηριότητας το οποίο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει το 
αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. 

γ. Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων 
που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης για τις τρεις τελευταίες οικονομικές 
χρήσεις σε συνάρτηση της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης 
των δραστηριοτήτων του. 

 δ. Κατάλογος των κυριοτέρων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία 
τριετία με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, την ημερομηνίας και του δημοσίου ή 
ιδιωτικού παραλήπτη συνοδευόμενο από κατάλληλες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 
συμβάσεων που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. 

Γ) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου 
νομικού προσώπου: 

α. σε περίπτωση φυσικού προσώπου, έγγραφο στο οποίο θα καταγράφονται τα 
πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο-μητρώνυμο, βεβαίωση εγγραφής 
στο εμπορικό επιμελητήριο, κατοικία, ΑΦΜ, στοιχεία Αστυνομικής Ταυτότητας).  

β. σε περίπτωση νομικού προσώπου: καταστατικό σύστασης και αντίστοιχα ΦΕΚ 
τροποποίησης (ή άλλα απαιτούμενα νόμιμα έγγραφα τροποποίησης), έγγραφα 
νόμιμης εκπροσώπησης και τελευταίο αντίστοιχο ΦΕΚ (εφόσον πρόκειται για ΑΕ), ή 
κωδικοποιημένο καταστατικό, εφόσον υφίσταται (για όλους τους τύπους εταιρειών). 

Δ) Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο υποψήφιος συμμετέχει με αντιπρόσωπο του. 

Ε) Αν ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση κατά την έννοια του άρθρου 19 
παρ. 2 του Ν. 4412/2016, υποβάλλει τη δήλωση της παρούσας παραγράφου καθώς 
και τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά για κάθε μέλος της ένωσης. 

ΣΤ) Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος επικαλείται τις χρηματοοικονομικές, τεχνικές ή 
επαγγελματικές δυνατότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 
4412/2016, θα πρέπει να προσκομίζεται, από τους εν λόγω φορείς, η δήλωση υπό 
στοιχείο Α της παρούσας παραγράφου καθώς και δήλωση περί της δέσμευσης των 
αναγκαίων πόρων για το συγκεκριμένο σκοπό. 

Ζ) Αν ο προσφέρων ή ο υποψήφιος δηλώνει ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα της 
σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/τρίτους, οφείλει να τους ονοματίζει και 
να προσκομίζει δήλωση με το ως άνω περιεχόμενο (παρ. Α) του/των 
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υπεργολάβου/ων καθώς και δήλωση με τη σχετική δέσμευση του υπεργολάβου για 
την υλοποίηση του τμήματος της εν λόγω σύμβασης και του ποσοστού που 
καταλαμβάνει το προς υλοποίηση από αυτόν τμήμα της σύμβασης σε σχέση με τη 
συνολική αξία αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία το ποσοστό της υπεργολαβίας 
υπερβαίνει το 30% της συνολικής συμβατικής αξίας (οικονομικής προσφοράς του 
υποψηφίου) τότε ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει και για τον εν 
λόγω υπεργολάβο όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά και δηλώσεις. 

Εάν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, ο υποψήφιος ανάδοχο θα πρέπει να 
προσκομίσει χωρίς καθυστέρηση απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου 
τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών) από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα 
του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αυτή αφορά σε περίπτωση 
νομικών προσώπων τον νόμιμο εκπρόσωπο τους (σε περίπτωση περισσότερων του 
ενός νομίμων εκπροσώπων η υποχρέωση αφορά το σύνολο αυτών). 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για 4 μήνες από 
την επόμενη μέρα της διενέργειας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς 
της Προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 97 του Ν. 
4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της. 

ΑΡΘΡΟ 12: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ 

Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι 
τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για 
παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα 
Διακήρυξη. 

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό 
με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που 
αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα 
αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος 
θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική 
Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού 
τιμήματος της Προσφοράς. 

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε 
προσφερόμενο είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε 
περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος το οποίο 
αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με 
μηδενική αξία. 
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Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής 
τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας. 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 
συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι 
υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους 
για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους 
τροποποιήσουν.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε 
προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του 
προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών 
της προσφοράς του. 

Στην προσφερθείσα τιμή περιλαμβάνεται επίσης και κάθε εργασία και υλικό, που θα 
απαιτηθεί για να παραδοθεί το σύνολο των υλικών, συμπεριλαμβανομένων και των 
όποιων δαπανών για την παραμονή των τεχνικών στον τόπο του, για όσο διάστημα 
απαιτηθεί για την πλήρη εγκατάστασή τους. 

ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 20/12/2016 στην αίθουσα Δημοτικού 
Συμβουλίου Χίου  στην οδό Δημοκρατίας  2, 82131 Χίος, από τριμελή  Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία, 
αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση 
και τον έλεγχο αυτών.  

Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και 
οικονομικών προσφορών γίνεται δημόσια, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 2 του Ν. 
4412/2016, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους. Το αρμόδιο όργανο, σε επόμενη κλειστή συνεδρίαση, την ίδια ή 
σε διαφορετική μέρα, προβαίνει στην καταχώριση, αξιολόγηση των ανωτέρω 
στοιχείων των προσφορών σε πρακτικό το οποίο συντάσσει και προτείνει την 
κατακύρωση σε συγκεκριμένο ανάδοχο.  

Το ως άνω πρακτικό επικυρώνεται με απόφαση της Αναθέτουσας αρχής (απόφαση 
κατακύρωσης). Όσοι υπέβαλαν γραπτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των 
παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και 
στις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 14: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Η Αναθέτουσα Αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του 
αρμοδίου οργάνου, διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση της διαδικασίας 
που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 106 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά για τους λόγους που 
ορίζονται στο άρθρο 91 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 16: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν 
τυχόν υποβληθούν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος 
Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία 
περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της 
απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 17: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η κατακύρωση τoυ διαγωvισµoύ θα γίvει από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ και θα αvακoιvωθεί 
εγγράφως στον πρoµηθευτή. 

Η Αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 
αντίγραφο όλων του πρακτικού της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών σε κάθε προσφέροντα, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.), επί αποδείξει. Η απόφαση 
κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η Αναθέτουσα αρχή 
δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της 
απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και 
όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α. άπρακτη πάροδος της προθεσμίας άσκησης της προβλεπόμενης στο άρθρο 127 
του Ν. 4412/2016 ένστασης.  

β. κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προτεινόμενο ανάδοχο. Μετά την 
επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα 
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού 
εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης. 

Β. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει 
παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες 
δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, 
σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.  
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Γ. Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης θα είναι μέχρις εξαντλήσεως του ποσού. 

Δ. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016 και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.  

Ε. Στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα περιληφθεί ειδική ρήτρα βάσει 
της οποίας ο ανάδοχος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του δεσμεύονται ότι θα τηρούν τις 
υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού 
και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος 
Α του Ν. 4412/2016.  

ΣΤ. Η Αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 
διατάξεις να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της υπό τους 
όρους του άρθρου 133 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 18: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο χρόνος και ο χώρος παράδοσης των υλικών, καθορίζεται σε ένα (1) μήνα από την 
υπογραφή της σύμβασης, στις παραλίες της Χίου. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν 
μέσα στα χρονικά περιθώρια που παρέχονται στον προμηθευτή, του επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενες από το άρθρo 32 τoυ Π.Δ. 118/07 (Κ.Π.Δ.) κυρώσεις για εκπρόθεσμη 
φόρτωση - παράδoση. 

ΑΡΘΡΟ 19: ΠΟΣΟΤΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙΔΟΥΣ 

Η ποσοτική & ποιοτική παραλαβή του προμηθευόμενου  με την παρούσα προϊόντος  
θα πραγματοποιηθεί από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 
οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 20: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται εντός 60 ημερών από την παράδοση, μετά την 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του προμηθευόμενου προϊόντος.  

Η εξόφληση των εκδιδόμενων τιμολογίων θα γίνεται µε χρηµατικό ένταλµα πληρωµής 
που θα εκδίδεται η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ  στο 
όνοµα του δικαιούχου, µετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου καλής 
εκτέλεσης των εργασιών από την αρµόδια Επιτροπή. 

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ (€) με την προσκόμιση των φορολογικών 
στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 
προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των 
σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη 
ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η 
οποία κατά νόμο τον βαρύνει. 
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Πέραν του συµβατικού τιµήµατος, ο ανάδοχος δε θα έχει καµία απαίτηση κατά της 
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δ. ΧΙΟΥ για δαπάνες, τις οποίες 
πραγµατοποίησε κατά την εκτέλεση του έργου ή εξ αφορµής αυτού. 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση της σύµβασης θεωρώντας το συµβατικό 
τίµηµα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης 
µετά από συνολική έρευνα που θα έχει πραγµατοποιήσει πριν την κατάθεση της 
προσφοράς του. Στο συµβατικό τίµηµα περιλαµβάνονται όλες οι ενδεχόµενες αµοιβές 
τρίτων, καθώς και οι δαπάνες του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου, χωρίς καµία 
περαιτέρω επιβάρυνση της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δ. ΧΙΟΥ. 

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 72 ν. 
4412/2016, από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ, ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων 
Συμβάσεων και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. 
Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι 
εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας ή 
της ένωσης. Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές 
πρέπει να αφορούν κάθε μέλος ξεχωριστά. 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  

Ο μειοδότης προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας, σύμφωνη με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ της 
παρούσας ή σύμφωνη με υπόδειγμα πιστωτικού ιδρύματος εφόσον περιλαμβάνονται 
κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω στοιχεία, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 
της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση 
της σύμβασης, με διάρκεια 3 μήνες μετά το συμφωνημένο χρόνο παράδοσης του 
συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Η εγγυητική επιστολή/Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να περιλαμβάνει / 
περιλαμβάνουν: 

1. Την ημερομηνία έκδοσης.  
2. Τον εκδότη.  
3. Την Αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται.  
4. Τον αριθμό της εγγύησης. 
5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 6. Την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη 
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.  
7. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά. 
8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.  

Τους όρους ότι:  
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1. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως  
2. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  
3. Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού 4. Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από 
απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. Η Αναθέτουσα αρχή 
επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
Η Αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

ΑΡΘΡΟ 23: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να 
αναθέτει, μετά την ανάθεση της σύμβασης, υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το 
σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, αν αυτό 
δεν προβλέπεται ρητά στη διακήρυξη, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως 
εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., κατά τα 
ανωτέρω, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα 
σχετικά συμφωνητικά, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε 
καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή 
υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά 
πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά 
τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις 
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της 
Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, 
απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή 
σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει 
καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 
2. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της 
Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα 
Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και 
αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν 16PROC005492326 2016-12-01 15 την 
παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού 
της Σύμβασης.  
3.  Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισμού 
μέχρι την παραλαβή του.  
4.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που 
αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη 
Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί 
κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε 
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καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως 
λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή 
των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.  
5.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, 
εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 
6.  Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής 
διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η 
Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση 
υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά 
είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των 
όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της 
Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης 
της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση 
ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η 
οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους 
οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 24 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της 
ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.  

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα 
τα δικαστήρια Χίου, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό 
δίκαιο. 

ΑΡΘΡΟ 25 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που 
προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 26 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία 
του παρόντος διαγωνισμού ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη, χωρίς οι 
συμμετέχοντες σε αυτή να αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση 
ή/και χρηματική ικανοποίηση για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την διακήρυξη, τη 
συμμετοχή τους στη διαδικασία, τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού 
από οποιαδήποτε αιτία. Η συμμετοχή στη σχετική διαδικασία συνεπάγεται την 
ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας.  

Όλοι οι όροι της παρούσας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν τα 
Παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ, είναι υποχρεωτικοί και απαράβατοι. 
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Ο Πρόεδρος της  

ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ  

 

Γιώργος Καραμανής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α. Περιγραφή Συστήματος 

Η διάταξη τύπου SEATRAC είναι ενεργειακά ανεξάρτητη και κατασκευασμένη από 

ανθεκτικά, στο θαλάσσιο περιβάλλον, υλικά. 

Τα συστήματα που θα εγκατασταθούν προορίζονται για να παρέχουν σε κινητικά 
ανάπηρους ή σε άτομα τα οποία εν γένει είναι περιορισμένης κινητικότητας, τη 
δυνατότητα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα, χωρίς όμως να γίνεται δυσχερής η 
διέλευση των υπόλοιπων επισκεπτών-χρηστών. Για το λόγο αυτό θα πρέπει τα προς 
προμήθεια συστήματα να καταλαμβάνουν το δυνατόν μικρότερο χώρο, να είναι 
εύκολα στη χρήση, χωρίς να απαιτείται καμία ιδιαίτερη εκπαίδευση του τελικού 
χρήστη αλλά και να εξασφαλίζουν απόλυτη ασφάλεια στους χρήστες ή και τους 
συνοδούς αυτών. 

Οι εργασίες που περιγράφονται σ' αυτές τις προδιαγραφές περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, την προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση και δοκιμή των επί μέρους 
συστημάτων και γενικά όλων των εγκαταστάσεων. 

Ο Ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει και εγκαταστήσει όλα τα 
απαιτούμενα υλικά για τη συγκρότηση ολοκληρωμένης εγκατάστασης. Η όλη 
εγκατάσταση θα εκτελεσθεί με υλικά αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τους 
Επίσημους Κανονισμούς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας και θα περιλαμβάνει εκτός από 
τα παρακάτω ρητά αναφερόμενα και κάθε άλλο υλικό ή εξάρτημα απαραίτητο για την 
ικανοποιητική κατασκευή και την ασφαλή λειτουργία της διάταξης, ακόμη και εάν δεν 
αποτυπώνεται σε κάποια περιγραφή ή προδιαγραφή. 

Όλα τα μηχανήματα, συσκευές, υλικά και εξαρτήματα θα είναι καινούργια, άριστης 
ποιότητας, στιβαρής κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας, μη υποκείμενα σε ταχεία 
φθορά και ικανά να λειτουργήσουν με την ελάχιστη κατά το δυνατό συντήρηση. 
Όλες δε οι ομοειδείς μονάδες πρέπει να είναι του ίδιου εργοστασίου κατασκευής. 

Όλα τα μηχανήματα, συσκευές, υλικά, όργανα και εξαρτήματα θα παραδοθούν 
πλήρως εγκατεστημένα και σε κατάσταση κανονικής και άψογης λειτουργίας. 

Ο Ανάδοχος κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο όργανο θα καθορίσει τοις ακριβείς 
θέσεις όπου θα πραγματοποιηθεί αναβάθμιση της προσβασιμότητας παραλιών στις 
επιλεγμένες περιοχές. Ο Ανάδοχος πριν την έναρξη των όποιων προμηθειών θα 
υποβάλλει πλήρη και σαφή τεχνική περιγραφή (πίνακας υλικών) που θα καθορίζει 
ακριβώς τα τεχνικά στοιχεία όλων των μηχανημάτων, συσκευών, οργάνων και 
γενικώς των υλικών (εργοστάσιο κατασκευής, τύπος, υλικά κατασκευής, τεχνικά 
χαρακτηριστικά κλπ.), καθώς και σχετικά σχεδιαγράμματα εγκαταστάσεων σύμφωνα 
με την παρούσα και την προσφορά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
στοιχεία/φυλλάδια/prospectus του εξοπλισμού πρέπει να είναι σαφή και πλήρη ώστε 
να είναι δυνατός ο σχηματισμός ασφαλούς κρίσης για την ποιότητα και 
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καταλληλότητα τους και τα όποια πιστοποιητικά αυτού να είναι διαθέσιμα προς 
υποβολή στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία εφόσον ζητηθούν. Τυχόν έγκριση υλικών και 
εν γένει εγκαταστάσεων δεν αποκλείει την αποξύλωσή τους εφόσον μετέπειτα 
διαπιστωθεί ακαταλληλότητά τους για διάφορους λόγους. 

Η διάταξη θα συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των οδηγιών, 99/5/ΕC 
(Τερματικός τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και ραδιοεξοπλισμός (ΠΔ 44/2002)), 
2004/108/EK (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) και 2006/42/ΕΚ (Γενική οδηγία των 
μηχανών) και φέρει τη σήμανση CE. 

Πρόκειται για μη μόνιμη, συναρμολογούμενη διάταξη η οποία θα αποτελείται 
τουλάχιστον από: 

 Πύργο ελέγχου 
 Φωτοβολταϊκό στοιχείο 
 Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου 
 Συσσωρευτή (μπαταρία) 
 Αρθρωτοί σιδηρόδρομοι (ράγες) και παρελκόμενα αυτών (ντίζες, καλύμματα κλπ) 
 Κουπαστή (χειρολισθήρας) 
 Φορείο κίνησης 
 Ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα 
 Συρματόσχοινα ή αλυσίδες κίνησης 
 Φωτεινή σηματοδότηση της σιδηροτροχιάς 
 5 τηλεχειριστήρια 

Κάθε διάταξη θα πρέπει να έχει τις δυνατόν μικρότερες διαστάσεις, ώστε να υπάρχει 
η δυνατόν μικρότερη όχληση, αλλά και η δυνατόν μικρότερη παρέμβαση στον 
περιβάλλοντα χώρο. Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να είναι πλήρως 
αυτόνομο ενεργειακά, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ενέργεια λειτουργίας του 
μέσω μιας μπαταρίας κατάλληλης χωρητικότητας που θα φορτίζεται ελεγχόμενα από 
το φ/β στοιχείο. Με αυτό τον τρόπο το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να 
λειτουργήσει σε καταστάσεις χαμηλής ηλιοφάνειας ενώ δεν απαιτείται καμία σύνδεση 
με το ηλεκτρικό δίκτυο. 

Εντός του πύργος ελέγχου της διάταξης θα βρίσκονται εγκατεστημένοι όλοι οι 
απαραίτητοι αυτοματισμοί για την λειτουργία της διάταξης καθώς και ο μηχανισμός 
κίνησης της διάταξης. 

Σε αυτόν θα συνδέονται με κατάλληλο τρόπο ανά τμήματα οι ράγες της διάταξης έως 
ότου αυτές φτάσουν σε κατάλληλο βάθος εντός της θάλασσας. Επάνω στις ράγες θα 
είναι τοποθετημένο ένα ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα το οποίο θα ολισθαίνει κατά 
μήκος των ραγών. Στο τέρμα της διαδρομής θα τοποθετηθεί χειρολισθήρας ο οποίος 
θα βοηθά το χρήστη στην αποβίβαση και επιβίβαση εντός της θάλασσας. 

Η εγκατάσταση της διάταξης θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε ο χρήστης να έχει 
πρόσβαση στο σημείο της αφετηρίας με το αμαξίδιό του και να μπορεί να επιβιβαστεί 
στο ειδικό κάθισμα της διάταξης. 
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Ο χρήστης μόλις επιβιβαστεί στο κάθισμα θα μπορεί να ενεργοποιήσει το μηχανισμό 
κίνησης μέσω τηλεχειριστηρίου. Τότε το κάθισμα, μέσω συρματόσχοινων ή αλυσίδων 
που συνδέονται με τον ηλεκτροκίνητο μηχανισμό, θα κινείται προς τη θάλασσα. 

Στο τερματικό σημείο της διαδρομής το κάθισμα θα σταματά αυτόματα, και θα είναι 
δυνατή η αποβίβαση του χρήστη εντός της θάλασσας. 

Μετά το πέρας της κολύμβησης θα ακολουθείται η αντίστροφη διαδικασία. Ο χρήστης 
θα επιβιβάζεται ξανά στο κάθισμα, θα δίνεται εντολή από το τηλεχειριστήριο, το 
κάθισμα θα κινείται προς την ξηρά και θα σταματάει αυτόματα στο σημείο αφετηρίας. 

Σε οποιοδήποτε στάδιο της κίνησης θα πρέπει να είναι δυνατή η διακοπή της κίνησης 
μέσω του τηλεχειριστηρίου ή και χειροκίνητα. 

Για την περίπτωση ηλεκτρικής ή μηχανικής βλάβης της διάταξης, θα υπάρχει 
πρόβλεψη για χειροκίνητη λειτουργία με σκοπό την επαναφορά του χρήστη στο 
σημείο αφετηρίας. 

Όλα τα δομικά μέρη της διάταξης καθώς και όλα τα υλικά και μικρο-υλικά σύνδεσης 
(κοχλίες, άξονες κλπ) θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλληλο 
για θαλάσσιο περιβάλλον(πχ AISI 316L, AISI 304L, κλπ). Τα υπόλοιπα μέρη μπορούν 
να είναι από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση (πχ πολυμερή υλικά, εμποτισμένη ξυλεία 
κλπ). Σε κάθε περίπτωση τα υλικά που θα προσφερθούν θα πρέπει να είναι 
κατάλληλα για χρήση σε θαλάσσιο περιβάλλον. 

Το παραπάνω σύστημα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο για χρήση και θα 
συνοδεύεται από εγχειρίδια χρήσης, εγκατάστασης, συντήρησης και απεγκατάστασης. 

Οδηγίες χειρισμού της διάταξης θα βρίσκονται αναρτημένες σε ευδιάκριτο σημείο 
πάνω στην διάταξη ώστε να μπορούν να ενημερωθούν για τη χρήση της συσκευής τα 
ΑμεΑ και οι συνοδοί τους, τουλάχιστον στην Ελληνική γλώσσα. 

Ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει προσωπικό της αναθέτουσας αρχής στην 
συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και λειτουργία του υπό προμήθεια εξοπλισμού. 

Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιεί μηνιαίως συντήρηση της διάταξης για την πρώτη 
θερινή περίοδο εγκατάστασης για κάθε μήνα που θα είναι σε λειτουργία. 

Τα βασικά στοιχεία διαστασιολόγησης και απαιτήσεων που πρέπει να ληφθούν υπόψη 
για τις συγκεκριμένες διατάξεις είναι: 

 Μέγιστο βάρος χρήστη: τουλάχιστον έως 120 kg 
 Τύπος τροφοδοσίας : Συνεχές ρεύμα 
 Τροφοδοσία ηλεκτροκινητήρα : 12Vdc 
 Τροφοδοσία ηλεκτρολογικού πίνακα : 24Vdc 
 Ταχύτητα διαδρομής: από 0,10 έως 0,20m/s 
 Χρήσεις ανά μέρα: μέγιστο 30 χρήσεις 
 Ημέρες λειτουργίας χωρίς ηλιοφάνεια: μέγιστο 3 ημέρες 
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 Ύψος Καθίσματος στο σημείο αφετηρίας : περίπου 50 cm 
 Βάθος τερματικού σημείου : περίπου 80 cm 
 
Β. Τεχνικές προδιαγραφές 

Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρονται στην μελέτη και την υλοποίηση 
παρεμβάσεων για την αναβάθμιση της προσβασιμότητας παραλιών σε περιοχές της 
Χίου. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις της 
σχετικής οδηγίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωρ. και Δημοσίων Έργων 
(ΦΕΚ/Β/18/15-01-2002). 

Για την κατασκευή, εγκατάσταση, δοκιμές του εξοπλισμού, τους ελέγχους ποιότητας 
και αντοχής των υλικών θα ισχύσουν οι Επίσημοι Κανονισμοί (π.χ. του ΕΛΟΤ, του 
Υπουργείου Βιομηχανίας, της ΔΕΗ, Γενική Οδηγία Μηχανών κλπ.) οι οποίοι όπου δεν 
υπάρχουν ή είναι ελλιπείς θα συμπληρώνονται από τους Γερμανικούς Κανονισμούς 
DIN, VDE, VDI, ISO κλπ. ή τους Κανονισμούς της χώρας προέλευσης των 
μηχανημάτων. 

Σε κάθε περίπτωση, εκτός βεβαίως των δοκιμών που ορίζουν οι κανονισμοί, θα 
γίνουν: 

Βασικές δοκιμές απόδοσης για κάθε τύπο κύριας συσκευής. 

Συνήθεις δοκιμές που θα αποδεικνύουν ότι οι συσκευές/εγκαταστάσεις έχουν 
συναρμολογηθεί σωστά και λειτουργούν ικανοποιητικά από ηλεκτρολογική και 
μηχανολογική άποψη. 

Δοκιμές και μετρήσεις των εγκαταστάσεων 

Τονίζεται ότι το σύνολο των σχετικών εργασιών (ακόμη και ο τρόπος μεταφοράς ή 
απομάκρυνσης υλικών) πρέπει πλέον όλων των άλλων (τήρηση σχετικής νομοθεσίας 
περί υγιεινής και ασφάλειας, κλπ) να τυγχάνει (αναλόγως των σταδίων του) της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας για αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων σε χρήστες των 
χώρων. Το κόστος των όποιων καθυστερήσεων ή μεταβολών ρυθμού εκτέλεσης των 
σχετικών εργασιών (μετά των προμηθειών, κλπ) λόγω των προαναφερόμενων 
ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών έχει ληφθεί υπόψη στην προσφορά και ουδεμία 
πρόσθετη αξίωση για τους λόγους αυτούς δύναται να γίνει αποδεκτή. 

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει, ελέγξει και θα προσαρμόσει κατάλληλα στα σωστά τους 
μεγέθη όλες τις εγκαταστάσεις και γενικώς θα τηρήσει όλα τα παραπάνω 
αναφερόμενα άνευ ουδεμίας πρόσθετης αξιώσεως. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει το σύνολο των υλικών, εργασιών, hardware και λογισμικού 
που απαιτούνται για την συναρμολόγηση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμαστική 
λειτουργία και παράδοση των υποδομών/εγκαταστάσεων σε πλήρη λειτουργία, καθώς 
και όλα τα υλικά και μικρό-υλικά που θα απαιτηθούν για την σωστή εκτέλεση των 
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εργασιών και λειτουργία των υποδομών/εγκαταστάσεων ακόμα και αν δεν 
αναφέρονται ρητώς στις χωροταξικές μελέτες. 

Γ. Γενικές τεχνικές υποχρεώσεις 

Κάθε ενδιαφερόμενος, που θα λάβει μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να λάβει γνώση 
των ειδικών συνθηκών εργασίας και στην τιμή που θα προσφέρει θα περιλαμβάνονται 
η εγκατάσταση, ρυθμίσεις, η θέση σε λειτουργία και η εκπαίδευση του προσωπικού. 
Ειδικότερα θα πρέπει: 

1. Η μεταφορά των υλικών και οι εργασίες επισκευών θα εκτελούνται σε εργάσιμες 
και μη ημέρες και ώρες και σε κάθε περίπτωση σε συνεννόηση με την Υπηρεσία. Οι 
εργασίες εγκατάστασης δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να προκαλούν όχληση στους 
περιοίκους, τουλάχιστον κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 

2. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, με τους 
κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, χωρίς ελαττώματα, και οι χώροι θα 
παραδοθούν απαραίτητα καθαροί και απαλλαγμένοι από άχρηστα υλικά, τα οποία θα 
απομακρυνθούν εκτός του χώρου των παρεμβάσεων. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τις υποδείξεις της επιτροπής παραλαβής και 
του αρμόδιου μηχανικού της Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και 
να τους ενημερώνει για οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει. 

4. Στην τελική προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος εκπαίδευσης του 
προσωπικού ή και φορέων-συλλόγων που θα επιλέξει η Υπηρεσία για έως και δύο (2) 
ημέρες, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία. 

Δ. Εγγυήσεις - συντήρηση 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει γραπτή εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών για την καλή 
λειτουργία τόσο των μηχανικών μερών όσο και των ηλεκτρονικών συστημάτων. Ο 
Ανάδοχος, χωρίς πρόσθετη δαπάνη για την Υπηρεσία, είναι υποχρεωμένος μέχρι και 
τη λήξη της εγγύησης (2 έτη) του συστήματος να ενημερώνει, αναβαθμίζει ή 
αντικαθιστά το λογισμικό ελέγχου των διατάξεων με κάθε νεώτερη έκδοση που 
διατίθεται από τον Κατασκευαστή. 

Στην προσφορά του Αναδόχου θα περιλαμβάνεται και η συντήρηση του μηχανισμού 
χωρίς πρόσθετη χρέωση για τους πρώτους τρεις (3) θερινούς μήνες της 
εγκατάστασης (ανεξάρτητα από το πότε έγινε η πρώτη εγκατάσταση). Στη διάρκεια 
αυτή και εφόσον τα μηχανήματα είναι σε λειτουργία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να παρέχει κατ’ ελάχιστον μία (ανά μήνα) τακτική προληπτική συντήρηση κάθε 
συστήματος. Επιπλέον, υποχρεούται να προβαίνει στην αποκατάσταση οποιασδήποτε 
βλάβης ή άλλης λειτουργικής ανωμαλίας του εξοπλισμού, ή/και σύστημα, ή/και στην 
αντικατάσταση (εφ’ όσον απαιτείται) μέρους ή του συνόλου αυτών χωρίς καμία 
πρόσθετη δαπάνη για την Υπηρεσία. Το κόστος όλων των αναλωσίμων, 
ανταλλακτικών, λιπαντικών, μικρό-υλικών, κλπ βαρύνει τον Ανάδοχο. 




