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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ  ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥ∆ΑΣ  ΤΟΥ  ΡΥΜΟΥΛΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 

«Ο∆ΥΣΣΕΑΣ 1» NH 77 
Σύµφωνα µε : 
1) Το   α̟ό 14-1-39 Β.∆. «Περί κωδικο̟οιήσεως των ̟ερί Λιµενικών Ταµείων κειµένων 
διατάξεων» Φ.Ε.Κ. 24/19-01- 1939) 
2) Το Νόµο 2881/2001 (ΦΕΚ 16 Α )  «Ρύθµιση θεµάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες 
διατάξεις», ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει. 
3) Την Υ.Α. 2123/38/01 του ΥΕΝ (ΦΕΚ 1439 Β )  «∆ιαδικασία και όροι και κάθε άλλο θέµα 
σχετικό µε τη διενέργεια του διαγωνισµού, ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ̟αράγραφο 7 
του άρθρου 2 του Ν. 2881/2001». 
4) Το Νόµο 1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α )  «Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων». 
5) Το Νόµο 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α )  «∆ιοικητικές α̟λουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώ̟ων και Υ̟ηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα -Τρο̟ο̟οίηση 
διατάξεων του ̟.δ. 318/1992 και λοι̟ές ρυθµίσεις» 
6) Την υ̟ αριθ.  299/2017 Α̟όφαση Λιµενικής Ε̟ιτρο̟ής ΛΤΝΧ 
8) Την υ̟. Αριθ 15259/2017/08-01-2018 Α∆Κ, εγκριτική της ̟αρα̟άνω α̟όφασης ΛΕ 
9) Την υ̟. Αριθµ. 365/02-01-2018 α̟όφαση δέσµευσης ̟οσού στον Π.Υ. του ΛΤΝΧ 
 
Το Νοµικό Πρόσω̟ο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την ε̟ωνυµία «ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ (Εν συντοµία ΛΤΝΧ)» 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Την  03-09-2018, ηµέρα  ∆ευτέρα  και ώρα 10:00 ̟.µ., ανοικτό, µειοδοτικό διαγωνισµό, 
µε σφραγισµένες ̟ροσφορές για την ανέλκυση και α̟οµάκρυνση εκτός λιµένα Σούδας του 
ελλιµενισµένου και σε ακινησία τελούντος ̟λοίου Ρ/Κ «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ 1» νηολογίου 
Ηρακλείου αρ.77, ̟ου βρίσκεται στη λιµενική ̟εριοχή αρµοδιότητας του Λιµενικού Ταµείου 
Νοµού Χανίων στο λιµένα Σούδας στην ̟εριοχή ναυταθλητικού, και αναφέρεται αναλυτικά 
στο άρθρο 13 της ̟αρούσας. 
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές ̟ροσφορές για το σύνολο του ̟λοίου και για το σύνολο των 
εργασιών ̟ου αναφέρονται στο άρθρο 13 της ̟αρούσας. 
Ως τιµή εκκίνησης για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό αυτό καθορίζεται το ̟οσό των έξι 
χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €), ̟λέον Φ.Π.Α. (∆ηλαδή µε ΦΠΑ 7.440€) 
Η γνωστο̟οίηση της σχετικής διακήρυξης γίνεται µε µέριµνα της Υ̟ηρεσίας µας, σύµφωνα 
µε τους κανόνες δηµοσιότητας, ̟ου ορίζονται στο άρθρο 1 της Υ.Α. 2123/38/01 (ΦΕΚ 
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1439Β )  και στα άρθρα 2 και 3 Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α ) όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 
Η δα̟άνη για τη δηµοσίευση της διακήρυξης βαρύνει συνολικά το ΛΤΝΧ . 
Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να µάθουν τους όρους του διαγωνισµού α̟ό την ηλεκτρονική 

διεύθυνση του ΛΤΝΧ µε γενική διεύθυνση στο διαδίκτυο(URL) www.ltnx.gr και να 
̟αραλάβουν τη διακήρυξη α̟ό το ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και κατά τις ώρες 08:30 - 15:00 α̟ό τα γραφεία του στην οδό 

Περίδου 24 στα Χανιά, τηλέφωνο 28210-83230 ως 39 και fax: 28210-87900 
Όλα τα έγγραφα ̟ου α̟αιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και κάθε άλλη 
διαδικασία ̟ου αφορά στο διαγωνισµό και τη συµµετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην 
Ελληνική γλώσσα. 
 
ΑΡΘΡΟ 1 :∆ΙΚΑΙΩΜΑ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Α) ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 
Στο διαγωνισµό µ̟ορούν να λάβουν µέρος όλα τα φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α ή ενώσεις ή 
κοινο̟ραξίες, ̟ου ̟ληρούν τις ̟ροϋ̟οθέσεις της ̟αρούσας και διαθέτουν α̟οδεδειγµένη 
εµ̟ειρία και τεχνογνωσία στο αντικείµενο της διακήρυξης, καθώς και ειδικευµένο 
̟ροσω̟ικό και µέσα, για την εκτέλεση των εργασιών, ό̟ως αναλυτικά αναφέρεται στο 
άρθρο 13 της ̟αρούσας, εφόσον δικαιούνται και δεν έχουν α̟οκλεισθεί α̟ό διαγωνισµούς 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή ΝΠ∆∆ και ασκούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ε̟άγγελµα 
σχετικό µε το αντικείµενο της διακήρυξης. 
Η συµµετοχή των ανωτέρω στο διαγωνισµό µ̟ορεί να γίνει, είτε α̟ευθείας, είτε µέσω 
αντι̟ροσώ̟ων τους στην Ελλάδα. 
Β) ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι διαγωνιζόµενοι καταθέτουν ή α̟οστέλλουν στο ΛΤΝΧ ̟ροσφορά στην Ελληνική γλώσσα 
σε δύο αντίτυ̟α, µε την α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση ότι θα ̟εριέλθει στο ΛΤΝΧ. ό̟ως ορίζεται 
στα άρθρα 2 και 3. 
Η ̟ροσφορά συνοδεύεται α̟αραίτητα α̟ό τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  
1.1.  Φυσικά ̟ρόσω̟α.  
α.    Έλληνες ̟ολίτες. 
1.1.1. Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, α̟ό το ο̟οίο να 
̟ροκύ̟τει ότι δεν καταδικάστηκαν για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε̟αγγελµατικής 
τους δραστηριότητας. 
1.1.2. Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει, ότι δεν τελούν ή βρίσκονται στη διαδικασία κηρύξεως 
̟τώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, συµβιβασµού µε τους ̟ιστωτές ή οι 
εργασίες της ε̟ιχείρησής τους έχουν ανασταλεί ή τελούν σε ο̟οιαδή̟οτε ανάλογη 
κατάσταση. 
1.1.3. Πιστο̟οιητικό αρµόδιας αρχής, ότι έχουν εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις τους, όσον 
αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φορολογικών υ̟οχρεώσεων, 
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
β.    Οι Αλλοδα̟οί. 
- Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου ή ισοδυνάµου εγγράφου έκδοσης τελευταίου τριµήνου 
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης α̟ό το ο̟οίο να 
̟ροκύ̟τει, ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την ε̟αγγελµατική τους 
δραστηριότητα. 
- Πιστο̟οιητικό της κατά ̟ερί̟τωση αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης α̟ό το ο̟οίο 
να ̟ροκύ̟τει, ότι δεν συντρέχουν οι ̟ερι̟τώσεις της ̟αραγράφου 1.1.2. Στις ̟ερι̟τώσεις 
κατά τις ο̟οίες η υ̟όψη χώρα δεν εκδίδει τέτοια έγγραφα ή ̟ιστο̟οιητικά ή αυτά δεν 
καλύ̟τουν όλες τις ̟ερι̟τώσεις, ̟ου αναφέρονται στην ̟αρ. 1.1.2. ̟ρέ̟ει να 
αντικατασταθούν αυτά µε ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ̟ροσώ̟ου ενώ̟ιον 
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δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, συµβολαιογράφου ή ο̟οιασδή̟οτε άλλης αρµόδιας Αρχής 
της χώρας εγκατάστασης. 
Σε χώρες ό̟ου δεν ̟ροβλέ̟εται ένορκη βεβαίωση ̟ρέ̟ει να αντικατασταθεί αυτή α̟ό 
υ̟εύθυνη δήλωσή τους.  
 
-Πιστο̟οιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης, ̟ου να ̟ροκύ̟τει ότι έχουν 
εκ̟ληρώσει τις υ̟οχρεώσεις ̟ου αναφέρονται στην ̟αρ. 1.1.3. 
 
1.2. Νοµικά ̟ρόσω̟α ηµεδα̟ά ή αλλοδα̟ά. 
1.2.1. Τα δικαιολογητικά της ̟αρ. α' και β' του άρθρου 1 (̟αράγραφος 1.1) αντίστοιχα. 
Ειδικότερα σχετικά µε το α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου ή ισοδύναµου ̟ρος αυτό εγγράφου 
̟ου εκδίδεται α̟ό την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή 
̟ροέλευσης του νοµικού ̟ροσώ̟ου διευκρινίζεται ότι οφείλουν να το ̟ροσκοµίσουν οι 
νόµιµοι εκ̟ρόσω̟οι αυτού και, ε̟ι̟λέον, ανάλογα µε τη νοµική µορφή του, οι: 
α) Οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές ΟΕ και ΕΕ, β) ∆ιαχειριστές ΕΠΕ, 
γ)  Μέλη ∆Σ , Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ και ΝΕ. 
1.2.2. Ε̟ι̟λέον, οι Συνεταιρισµοί οφείλουν να ̟ροσκοµίσουν και βεβαίωση ε̟ο̟τεύουσας 
αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
1.3. Κοινο̟ραξίες, Συµ̟ράξεις, Ενώσεις 
Για κάθε µέλος της Ένωσης /Σύµ̟ραξης /Κοινο̟ραξίας ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά να κατατεθούν 
όλα τα δικαιολογητικά των ̟αραγράφων 1.1. και 1.2. ανάλογα µε την ̟ερί̟τωση (αλλοδα̟ό 
ή ηµεδα̟ό φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο) και ε̟ι̟λέον αυτών:  
α)    συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/Σύµ̟ραξης ή Κοινο̟ραξίας. Στο 
συµφωνητικό θα ̟ρέ̟ει να ορίζεται κοινός εκ̟ρόσω̟ος της Ένωσης και των µελών της για 
τη συµµετοχή της στον ̟αρόντα διαγωνισµό και στην εκ̟ροσώ̟ηση αυτής και των µελών 
της έναντι του ΛΤΝΧ. 
β)    ̟ράξη του αρµοδίου διοικητικού οργάνου κάθε µέλους της Ένωσης κλ̟, α̟ό το ο̟οίο 
να ̟ροκύ̟τει η έγκρισή του για τη συµµετοχή του µέλους στην Ένωση κλ̟, και στο 
διαγωνισµό. Στην ̟ερί̟τωση συµµετοχής φυσικού ̟ροσώ̟ου στην Ένωση κλ̟ η ανωτέρω 
̟ράξη αντικαθίσταται α̟ό Υ̟εύθυνη ∆ήλωση µε αντίστοιχο ̟εριεχόµενο. 
 
1.4. Κοινο̟ραξίες (ή συµ̟ράξεις ή ενώσεις) ̟ροσώ̟ων ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή 
̟ροσφορά. ∆ιευκρινίσεις: 
 
1.4.1. Οι κοινο̟ραξίες ή οι ενώσεις, δικαιούνται να υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά. Η 
µετατρο̟ή τους σε ορισµένη νοµική µορφή είναι δυνατόν να α̟αιτηθεί, εάν τους ανατεθεί η 
σύµβαση και στο βαθµό ̟ου η µετατρο̟ή τους είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 
σύµβασης. 
1.4.2. Οι υ̟οψήφιοι ή οι υ̟οβάλλοντες ̟ροσφορά οι ο̟οίοι, δυνάµει της νοµοθεσίας του 
κράτους, στο ο̟οίο είναι εγκατεστηµένοι, έχουν λάβει άδεια να ̟αρέχουν την εν λόγω 
υ̟ηρεσία, δεν µ̟ορούν να α̟ορριφθούν α̟λώς και µόνο ε̟ειδή έ̟ρε̟ε να είναι νοµικά 
̟ρόσω̟α κατά την Ελληνική Νοµοθεσία. 
1.4.3. Η ̟ροσφορά της κοινο̟ραξίας θα υ̟ογράφεται υ̟οχρεωτικά είτε α̟ό όλους τους 
συµµετέχοντες στην κοινο̟ραξία, είτε α̟ό εκ̟ρόσω̟ό τους εξουσιοδοτηµένο µε 
συµβολαιογραφική ̟ράξη. Στην ̟ροσφορά α̟αραιτήτως ̟ρέ̟ει να αναγράφεται το µέρος 
αυτής ̟ου αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της ̟ροσφοράς. 
1.4.4. Με την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς κάθε µέλος της κοινο̟ραξίας ευθύνεται αλληλεγγύως 
και εις ολόκληρον. Σε ̟ερί̟τωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί µέχρι ̟λήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 
1.4.5. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου εξ αιτίας αδυναµίας για ο̟οιοδή̟οτε λόγο ή ανωτέρα βία, µέλος της 
κοινο̟ραξίας δεν µ̟ορεί να αντα̟οκριθεί στις υ̟οχρεώσεις της κοινο̟ραξίας κατά το 
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χρόνο αξιολόγησης των ̟ροσφορών, τα υ̟όλοι̟α µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολοκλήρωσης της κοινής ̟ροσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η ̟αρα̟άνω αδυναµία ή 
ανωτέρα βία ̟ροκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υ̟όλοι̟α µέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, µε την ίδια τιµή και τους ίδιους 
όρους . Τα υ̟όλοι̟α µέλη της κοινο̟ραξίας και στις δύο ̟ερι̟τώσεις µ̟ορούν να 
̟ροτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται µε α̟όφαση της Λιµενικής 
Ε̟ιτρο̟ής ΛΤΝΧ, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
 
1.5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 
1.5.1. Όλοι ανεξαιρέτως οι ως άνω διαγωνιζόµενοι των ̟αρ. 1.1. έως 1.4. θα υ̟οβάλλουν 
ε̟ίσης νόµιµη βεβαίωση εκ̟ροσώ̟ησης, εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε 
εκ̟ρόσω̟ό τους. 
1.5.2. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οφείλουν εκτός α̟ό τα ̟ιο ̟άνω κατά ̟ερί̟τωση 
δικαιολογητικά να καταθέσουν και υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986  ότι α̟οδέχονται 
τους όρους του ̟αρόντος διαγωνισµού. 
1.5.3. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα υ̟οβάλλουν ε̟ίσης υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/1986, ότι δεν τους έχει ε̟ιβληθεί ̟οινή α̟οκλεισµού α̟ό τους διαγωνισµούς του 
∆ηµοσίου. 
1.5.4. Οι αντι̟ρόσω̟οι στην Ελλάδα των ηµεδα̟ών εγκατεστηµένων στην αλλοδα̟ή ή 
αλλοδα̟ών φυσικών ή νοµικών ̟ροσώ̟ων ή ε̟ι̟λέον των ανωτέρω και ανάλογα µε την 
̟ερί̟τωση α̟αιτείται να καταθέσουν δικαιολογητικά α̟ό τα ο̟οία να είναι εµφανές, ότι 
είναι αντι̟ρόσω̟οί τους κατά το χρονικό διάστηµα του διαγωνισµού. 
1.5.5. Πιστο̟οιητικά συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό ̟ου έχουν εκδοθεί στην αλλοδα̟ή θα 
συνοδεύονται α̟ό ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ στην Ελληνική α̟ό κρατική αρχή ή α̟ό 
εξουσιοδοτηµένα α̟ό τη νοµοθεσία άτοµα. 
1.5.6. Το σύνολο των ανωτέρω δικαιολογητικών συµµετοχής θα είναι ̟ρωτότυ̟α, ̟λην των 
̟ερι̟τώσεων του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 "∆ιοικητικές Α̟λουστεύσεις-Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώ̟ων και Υ̟ηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα - Τρο̟ο̟οίηση 
∆ιατάξεων του ̟.δ. 318/1992 και λοι̟ές ρυθµίσεις". 
1.5.7. Η µη ̟ροσκόµιση µε την ̟ροσφορά όλων των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών καθώς και 
των α̟αιτούµενων στοιχείων Τεχνικής Προσφοράς, ή εάν κατά τον έλεγχο των 
̟ροσκοµισθέντων δια̟ιστωθεί έλλειψη ή σοβαρή ανειλικρίνεια των στοιχείων συνε̟άγεται 
τον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ α̟ό τον διαγωνισµό, εκτός αν το συµµετέχων/ουσα ̟ρόσω̟ο/εταιρεία 
̟ροσκοµίσει δικαιολογητικά ̟λην της εγγυητικής ε̟ιστολής ή διευκρινίσεις ε̟ί της Τεχνικής 
Προσφοράς, εντός ̟έντε (5) εργασίµων ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. ∆ιευκρινίσεις ̟αρέχονται µόνον όταν ζητούνται α̟ό το ΛΤΝΧ. Σε 
ο̟οιαδή̟οτε άλλη ̟ερί̟τωση, διευκρινίσεις ̟ου δίνονται α̟ό τους ̟ροσφέροντες 
ο̟οτεδή̟οτε µετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των ̟ροσφορών τους δεν γίνονται δεκτές 
και α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες. 
1.5.8. Ο µειοδότης δεν έχει δικαίωµα να α̟οσύρει την ̟ροσφορά του, µέρος της ή ολόκληρη, 
µετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα αν κατακυρώθηκε ή όχι η ̟ροσφορά του. Σε 
̟ερί̟τωση ̟ου την α̟οσύρει υ̟όκειται στις κυρώσεις του άρθρου 10 της ΥΑ 2123/38/01 
(ΦΕΚ Β' 1439/2001). 
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1.6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής θα συνοδεύονται υ̟οχρεωτικά µε ̟οινή α̟οκλεισµού α̟ό 
εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής, σύµφωνα µε το συνηµµένο υ̟όδειγµα, ύψους κατ' ελάχιστο 
5% ε̟ί της τιµής εκκίνησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης συµµετοχής θα είναι εκατόν 
είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες, ̟ροσµετρούµενες α̟ό την ε̟οµένη της ηµέρας 
διενέργειας του διαγωνισµού. 
Το ̟οσό της εγγυητικής ε̟ιστολής συµµετοχής συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ θα είναι 
τριακόσια εβδοµήντα δύο ευρώ [(6.000,00 € Χ 1,24) Χ 5% = 372,00 €]. 
Για την εγγύηση συµµετοχής ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 της Υ.Α. 2123/38/01 
(ΦΕΚ 1439 Β') και αυτή θα έχει εκδοθεί α̟ό ̟ιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά ̟ρόσω̟α 
̟ου λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της Ευρω̟αϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 
Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε άλλες τρίτες χώρες ̟ου έχουν υ̟ογράψει τη 
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµ̟ορίου, η ο̟οία 
κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997, και έχουν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών αυτών 
αυτό το δικαίωµα, συνοδευόµενη στην ̟ερί̟τωση αλλοδα̟ών α̟ό ΕΠΙΣΗΜΗ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ τους στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ α̟ό Κρατική Αρχή ή α̟ό εξουσιοδοτηµένα 
α̟ό τη νοµοθεσία άτοµα ή γραµµάτιο συστάσεως ̟αρακαταθήκης του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 
Σε ̟ερί̟τωση κοινο̟ραξίας, η εγγυητική ε̟ιστολή ή το γραµµάτιο συστάσεως 
̟αρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ̟ρέ̟ει να είναι κοινή για όλα 
τα µέλη της κοινο̟ραξίας. 
Οι εγγυητικές ε̟ιστολές όλων των διαγωνιζοµένων ̟λην του αναδόχου θα τους 
ε̟ιστραφούν, µετά την ολοκλήρωση του διαγωνισµού, µετά α̟ό αίτησή τους, εκτός εκείνης ή 
εκείνων ̟ου έχουν εν τω µεταξύ κατα̟έσει.  
Η εγγυητική ε̟ιστολή του διαγωνιζόµενου στον ο̟οίο θα γίνει η κατακύρωση, θα 
αντικατασταθεί κατά την υ̟ογραφή της σύµβασης µε εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης, 
̟οσού ό̟ως αναφέρεται στην ̟αράγραφο 7.3. της ̟αρούσας. 
Εάν ο διαγωνιζόµενος ̟ου θα ε̟ιλεγεί, αρνηθεί να υ̟ογράψει τη Σύµβαση κατα̟ί̟τει η 
εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής του. Στην ̟ερί̟τωση αυτή το ΛΤΝΧ διατηρεί το δικαίωµα 
να ε̟ιλέξει τον αµέσως ε̟όµενο κατά σειρά αξιολόγησης διαγωνιζόµενο, στον ο̟οίο και θα 
κατακυρωθεί το α̟οτέλεσµα του διαγωνισµού και θα υ̟ογραφεί η Σύµβαση. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 :  ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
2.1. Όσοι ε̟ιθυµούν να υ̟οβάλλουν ̟ροσφορά οφείλουν, µε ̟οινή α̟οκλεισµού, να την 
καταθέσουν στην Ε̟ιτρο̟ή διενέργειας του διαγωνισµού του ΛΤΝΧ (Περίδου 24, β΄όροφος, 
Χανιά ΤΚ73100), αφού ̟ρωτοκολληθεί α̟ό το ΛΤΝΧ και µέχρι την ώρα έναρξης του 
διαγωνισµού. 
Με την κατάθεση της ̟ροσφοράς οι υ̟οβάλλοντες θα ̟αραλαµβάνουν α̟όδειξη στην ο̟οία 
θα αναγράφεται η ηµέρα και ώρα κατάθεσης. 
2.2. Οι ̟ροσφορές µ̟ορεί να α̟οστέλλονται στα γραφεία του ΛΤΝΧ (ΛΤΝΧ (Περίδου 24, 
β΄όροφος, Χανιά ΤΚ73100), µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο και ̟αραλαµβάνονται µε α̟όδειξη, µε 
την α̟αραίτητη όµως ̟ροϋ̟όθεση ότι αυτές θα ̟εριέρχονται στην Υ̟ηρεσία, ό̟ως 
̟εριγράφεται στην ̟αράγραφο 2.1. της ̟αρούσας. 
2.3. Στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου οι υ̟οβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά α̟οστελλόµενες ̟ροσφορές 
δεν ̟ληρούν τα οριζόµενα α̟ό τις διατάξεις των ε̟οµένων ̟αραγράφων του ̟αρόντος 
άρθρου δεν λαµβάνονται υ̟όψη αλλά ε̟ιστρέφονται χωρίς να α̟οσφραγισθούν. 
2.4. Η Ε̟ιτρο̟ή διενέργειας του διαγωνισµού θα ̟αραλάβει α̟ό το Πρωτόκολλο του ΛΤΝΧ 
την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, όλες τις ̟ροσφορές. Όσες ̟ροσφορές κατατέθηκαν 
εµ̟ρόθεσµα α̟οσφραγίζονται την ορισθείσα ώρα. Τις ̟ροσφορές ̟ου κατατέθηκαν 
εκ̟ρόθεσµα η Ε̟ιτρο̟ή τις ̟αραδίδει στη Γραµµατεία του ΛΤΝΧ για ε̟ιστροφή. 
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ΑΡΘΡΟ 3 :  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 
3.1. Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται µέσα σε ενιαίο φάκελο σφραγισµένο, στον ο̟οίο θα 
αναγράφονται ευκρινώς οι ̟αρακάτω ενδείξεις: 
- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
- Ο ̟λήρης τίτλος της αρµόδιας Υ̟ηρεσίας ̟ου διενεργεί τον διαγωνισµό. 
- Ο αριθµός της διακήρυξης. 
- Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
- Τα στοιχεία του α̟οστολέα. 
Μέσα στον ενιαίο φάκελο της ̟ροσφοράς το̟οθετούνται τρεις (03) ε̟ιµέρους ανεξάρτητοι 
σφραγισµένοι φάκελοι σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και τρεις (3) ε̟ιµέρους ανεξάρτητοι σφραγισµένοι 
φάκελοι ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ τους (δηλαδή συνολικά 3 + 3 φάκελοι), ως εξής: 
1ος ΦΑΚΕΛΟΣ : Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά του άρθρου 1 της ̟αρούσης, 
το̟οθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον ενιαίο φάκελο της ̟ροσφοράς, 
µε την ένδειξη "∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και σε ανεξάρτητο 
φάκελο τα αντίγραφά τους µε την ένδειξη "∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
-ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ". 
2ος ΦΑΚΕΛΟΣ : Τα τεχνικά στοιχεία της ̟ροσφοράς το̟οθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον ενιαίο φάκελο της ̟ροσφοράς, µε την ένδειξη 
"ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και σε ανεξάρτητο φάκελο αντίγραφο των 
τεχνικών στοιχείων µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ". 
3ος ΦΑΚΕΛΟΣ : Τα οικονοµικά στοιχεία της ̟ροσφοράς το̟οθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο ε̟ίσης µέσα στον ενιαίο φάκελο της ̟ροσφοράς, µε την ένδειξη 
"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και σε ανεξάρτητο φάκελο αντίγραφο των 
τεχνικών στοιχείων µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ". 
Οι φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονοµικής ̟ροσφοράς θα φέρουν και τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
3.2. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου τα τεχνικά στοιχεία της ̟ροσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου 
όγκου, να το̟οθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις 
λοι̟ές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
3.3. Όλα τα έγγραφα ̟ου α̟αιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή 
σ' αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. Ε̟ιτρέ̟εται η υ̟οβολή µόνο των 
φυλλαδίων των τεχνικών στοιχείων (PROSPECTUS) της ̟ροσφοράς στην Αγγλική Γλώσσα. 
3.4. Οι ̟ροσφορές δεν ̟ρέ̟ει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, ̟ροσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υ̟άρχει στην ̟ροσφορά ο̟οιαδή̟οτε διόρθωση, αυτή ̟ρέ̟ει να είναι καθαρογραµµένη και 
µονογραµµένη α̟ό τον ̟ροσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο ̟αραλαβής και α̟οσφράγισης 
των ̟ροσφορών ̟ρέ̟ει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να 
µονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται όταν υ̟άρχουν σ' αυτή 
διορθώσεις οι ο̟οίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 
̟ροσφορών. 
3.5. Χρόνος Ισχύος Προσφοράς 
Οι ̟ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες ενενήντα (90) ηµέρες α̟ό την 
ε̟οµένη της διενέργειας του διαγωνισµού καθώς και για το χρόνο ̟ου α̟οδέχθηκαν να 
̟αρατείνουν την ̟ροσφορά τους, γεγονός το ο̟οίο οι διαγωνιζόµενοι υ̟οχρεούνται να 
δηλώσουν εγγράφως στην ̟ροσφορά τους. 
Προσφορά ̟ου ορίζει ΧΡΟΝΟ ισχύος ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ του ̟αρα̟άνω αναφεροµένου 
α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη. 

ΑΔΑ: 6ΖΜΓΟΡΕ4-Θ0Χ



Η ισχύς της ̟ροσφοράς µ̟ορεί να ̟αρατείνεται, εφόσον ζητηθεί α̟ό την Υ̟ηρεσία, ̟ριν 
α̟ό τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε ενενήντα (90) 
ηµέρες. 
ΑΡΘΡΟ 4 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της 
συµµετοχής διαγωνιζοµένου σ' αυτόν έως και την κατακυρωτική α̟όφαση, υ̟οβάλλεται στο 
αρµόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισµού όργανο, εγγράφως, σύµφωνα µε το άρθρο 8 της 
Υ.Α. 2123/38/2001 (ΦΕΚ 1439 Β'). 
ΑΡΘΡΟ 5: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
5.1. Η ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής και α̟οσφράγισης ̟ροσφορών ̟ροβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών την ηµεροµηνία και ώρα ̟ου ορίζεται στην 
̟ρόσκληση (ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού). 
Προσφορές ̟ου υ̟οβάλλονται στην ε̟ιτρο̟ή µετά την έναρξη της διαδικασίας 
α̟οσφράγισης δεν α̟οσφραγίζονται, αλλά ̟αραδίδονται στη Γραµµατεία του ΛΤΝΧ για 
ε̟ιστροφή µετά την κατακύρωση των α̟οτελεσµάτων του διαγωνισµού, ως εκ̟ρόθεσµες. 
5.2. Η α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών γίνεται µε τη διαδικασία ̟ου καθορίζεται στο άρθρο 4 
της Υ.Α. 2123/38/2001 (ΦΕΚ 1439 Β'). 
Όσες ̟ροσφορές δεν κριθούν α̟οδεκτές δεν α̟οσφραγίζονται, αλλά ε̟ιστρέφονται µετά 
την κατακύρωση των α̟οτελεσµάτων του διαγωνισµού. 
ΑΡΘΡΟ 6: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
6.1. Ό̟ως ̟ροαναφέρθηκε, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα ̟ρέ̟ει να διαθέτουν 
α̟οδεδειγµένη εµ̟ειρία και τεχνογνωσία στο αντικείµενο της διακήρυξης, καθώς και 
ειδικευµένο ̟ροσω̟ικό και µέσα, για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών. 
Για το σκο̟ό αυτό οι ενδιαφερόµενοι, θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλουν κάθε α̟αραίτητο στοιχείο 
και δικαιολογητικό ̟ου κατά την κρίση τους α̟οδεικνύει τις α̟αιτήσεις του ̟αρόντος, ώστε 
η ε̟ιτρο̟ή του διαγωνισµού να µ̟ορεί να ̟ροβεί στην αξιολόγηση της ̟ροσφοράς τους. 
Η αξιολόγηση των ̟ροσφορών θα γίνει µε βάση τα κατωτέρω κριτήρια:  

1) Συµφωνία τεχνικών στοιχείων ̟ροσφοράς µε τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές της 
∆ιακήρυξης, ό̟ως αυτές ̟εριγράφονται στο άρθρο 13 της ̟αρούσας.  

2) Τη χαµηλότερη ̟ροσφερόµενη τιµή α̟ό την ̟ροϋ̟ολογιζόµενη του µειοδοτικού 
διαγωνισµού.  

3) Χρόνος εκτέλεσης των εργασιών µε την έννοια ότι ε̟ί ίσου µειοδοτικού 
τιµήµατος, θα ̟ροτιµηθεί αυτός ̟ου δίνει µικρότερο χρόνο εκτέλεσης.  

6.2. Προσφορές ̟ου είναι αόριστες και ανε̟ίδεκτες εκτίµησης ή είναι υ̟ό αίρεση, 
α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες, µετά α̟ό ̟ροηγούµενη γνωµοδότηση της αρµόδιας 
ε̟ιτρο̟ής του διαγωνισµού. 
6.3. Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των α̟οτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο µε 
γνωµοδότησή του, µ̟ορεί να ̟ροτείνει ό,τι ̟ροβλέ̟ει το άρθρο 7 της ΥΑ 2123/38/2001 
(ΦΕΚ 1439 Β'). 
Την τελική α̟όφαση λαµβάνει η Λιµενική Ε̟ιτρο̟ή του ΛΤΝΧ. 
 
ΑΡΘΡΟ 7: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΑΝΑΘΕΣΗ-ΣΥΜΒΑΣΗ 
7.1. Για την κατακύρωση των α̟οτελεσµάτων του διαγωνισµού θα λαµβάνεται υ̟όψη και η 
̟ροηγούµενη συµβατική συµ̟εριφορά κάθε διαγωνιζοµένου. 
7.2. Στο διαγωνιζόµενο (µειοδότη) στον ο̟οίο έγινε κατακύρωση α̟οστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της ΥΑ 2123/38/2001 (ΦΕΚ 1439 Β'). 
7.3. Ο µειοδότης στον ο̟οίο έγινε αναγγελία κατακύρωσης των α̟οτελεσµάτων του 
διαγωνισµού είναι υ̟οχρεωµένος: 
Αφενός µεν ̟ρο ή το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία υ̟ογραφής σχετικής σύµβασης 
ανάθεσης των εργασιών ανέλκυσης και α̟οµάκρυνσης του ναυαγίου και α̟οµάκρυνσης 
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των ε̟ικίνδυνων και ε̟ιβλαβών ̟λοίων (ι) ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στην ̟αρ. Γ του Άρθρου 13 της ̟αρούσας και  
(ιι) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, συνολικού ̟οσού ε̟τακοσίων 
σαράντα τεσσάρων ευρώ (744 €). Η εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι αορίστου 
ισχύος. Με την κατάθεση της εγγυητικής ε̟ιστολής ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ε̟ιστρέφεται η 
εγγυητική ε̟ιστολή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Η ̟αρα̟άνω εγγυοδοσία ε̟ιστρέφεται µετά τη 
βεβαίωση (̟αραλαβή) καλής εκτέλεσης των εργασιών ανέλκυσης και α̟οµάκρυνσης του 
ναυαγίου α̟ό την ̟εριοχή ευθύνης του ΛΤΝΧ., σύµφωνα µε το Άρθρο 14 της ̟αρούσας. 
Αφετέρου δε να ̟ροσέλθει για την υ̟ογραφή σύµβασης ανάθεσης των εργασιών ανέλκυσης 
και α̟οµάκρυνσης του ναυαγίου, εντός ̟έντε (5) εργάσιµων ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία 
κοινο̟οίησης της κατακυρωτικής α̟όφασης. 
Α̟ό την ηµεροµηνία έκδοσης των σχετικών αδειών α̟ό το Κεντρικό Λιµεναρχείο Χανίων 
και µέσα στην οριζόµενη στο άρθρο 11 της ̟αρούσας διακήρυξης ̟ροθεσµία ̟ρέ̟ει να 
̟ροβεί στην ανέλκυση και α̟οµάκρυνση του ναυαγίου, είτε µε ίδια µέσα και ̟ροσω̟ικό, 
είτε συµβαλλόµενος µε τρίτο, ο ο̟οίος κατ' εντολή και για λογαριασµό του µειοδότη θα 
̟ροβεί στην α̟οµάκρυνση των ̟λοίων εκτός ̟εριοχής ευθύνης του ΛΤΝΧ. 
7.4. Εάν ο ανάδοχος στον ο̟οίο γίνει η ανακοίνωση της κατακύρωσης, δεν ̟ροσέλθει σε 
χρονικό διάστηµα ̟έντε (5) εργάσιµων ηµερών να υ̟ογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται 
έκ̟τωτος µε α̟όφαση της Λιµενικής Ε̟ιτρο̟ής ΛΤΝΧ, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου του διαγωνισµού. 
7.5. Η σύµβαση συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα, σύµφωνα µε τους όρους και τις 
̟ροϋ̟οθέσεις της Υ.Α. 2123/38/2001 (ΦΕΚ 1439 Β') και η αλληλογραφία µέχρι την 
ολοκλήρωση των εργασιών γίνεται ε̟ίσης στην Ελληνική γλώσσα. 
Όλες οι ε̟ικοινωνίες ̟ροφορικές ή γρα̟τές, µεταξύ του ΛΤΝΧ και του αναδόχου, µέχρι την 
ολοκλήρωση της σύµβασης θα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. 
7.6. Η σύµβαση αναφέρεται σε όλα τα στοιχεία και έγγραφα του διαγωνισµού. 
7.7. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο ο̟οίο τούτο στηρίζεται, 
ό̟ως ̟ροσφορά, διακήρυξη και α̟όφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων 
σφαλµάτων ή ̟αραδροµών. 
7.8. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν: 
7.8.1. Ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τη σύµβαση. 
7.8.2. Παραλήφθηκαν οριστικά (̟οσοτικά και ̟οιοτικά) οι εργασίες. 
7.8.3. Ε̟εστράφη η εγγυητική καλής εκτέλεσης, αφού ̟ροηγούµενα ε̟ιβλήθηκαν τυχόν 
κυρώσεις ή εκ̟τώσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 8: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Για τις εγγυήσεις ̟ου α̟αιτούνται ισχύουν τα αναφερόµενα στις ̟αραγράφους 1.6 και 7.3. 
της ̟αρούσας. 
 
ΑΡΘΡΟ 9:  ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  
9.1. Για τη διαδικασία κηρύξεως αναδόχου εκ̟τώτου και για τις ε̟ιβαλλόµενες κυρώσεις 
εφαρµογή έχουν οι ̟αρ.2, 3 και 4 του άρθρου 10 της ΥΑ 2123/38/2001 (ΦΕΚ 1439 Β ) .  
 
ΑΡΘΡΟ 10: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ-ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
10.1. Σε ̟ερί̟τωση ανωτέρας βίας εφαρµογή έχει το άρθρο 11 της ΥΑ 2123/38/2001 (ΦΕΚ 
1439 Β ) .  
10.2. Η ε̟ίλυση των διαφορών ως ̟ρος τη διακήρυξη και τη σύµβαση, υ̟άγεται στην 
αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων των Χανίων. 
10.3. Ρητά συµφωνείται α̟ό τα συµβαλλόµενα µέρη ότι η ̟ροσφυγή στο αρµόδιο 
∆ικαστήριο δεν αναστέλλει µε κανένα τρό̟ο την εκτέλεση της Σύµβασης. Συνε̟ώς 
αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη θα συνεχίζουν µε καλή ̟ίστη να ασκούν τα δικαιώµατά 
τους και να εκτελούν τις υ̟οχρεώσεις τους βάσει της Σύµβασης καθ' όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ε̟ίλυσης της διαφοράς. 
 
ΑΡΘΡΟ 11: ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
11.1. Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να ολοκληρώσει το σύνολο των εργασιών ̟ου ̟ροβλέ̟ονται 
α̟ό τη διακήρυξη µέσα στον χρόνο ̟ου θα δηλώσει µε την ̟ροσφορά του, ο ο̟οίος δε θα 
̟ρέ̟ει να υ̟ερβαίνει τις 90 ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία έκδοσης των σχετικών αδειών 
α̟ό το Κεντρικό Λιµεναρχείο Χανίων ή α̟ό άλλη αρχή στην ̟ερί̟τωση ̟ου α̟αιτηθεί. 
Σε ̟ερί̟τωση ̟αράβασης αυτού του όρου, ανεξαρτήτως των άλλων κυρώσεων, θα 
ε̟ιβάλλεται ̟οινική ρήτρα σε βάρος του αναδόχου ύψους τρακοσίων ευρώ (300€), για 
κάθε ηµέρα καθυστέρησης. 
11.2. Στην ̟ερί̟τωση γεγονότων ̟ου συνιστούν ανωτέρα βία, ό̟ως αυτά ορίζονται στην 
̟αρ. 8 του άρθρου 11 της ΥΑ 2123/38/2001 (ΦΕΚ 1439 Β'), το ΛΤΝΧ διατηρεί το δικαίωµα 
ανανέωσης του χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών, κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στην ̟αρ. 4 του 
άρθρου 11 της ΥΑ 2123/38/2001 (ΦΕΚ 1439 Β'). 
11.3. Για τις κυρώσεις εκ̟ρόθεσµης ̟αράδοσης των υ̟ηρεσιών, εφαρµογή έχουν οι ̟αρ.2, 3 
και 4 του άρθρου 10 της ΥΑ 2123/38/2001 (ΦΕΚ 1439 Β'). 
 
ΑΡΘΡΟ 12: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
12.1. Ο ανάδοχος έχει την α̟οκλειστική αστική, διοικητική και ̟οινική ευθύνη α̟έναντι σε 
ο̟οιονδή̟οτε τρίτο, συµ̟εριλαµβανοµένου και του ̟ροσω̟ικού του ΛΤΝΧ,  για 
ο̟οιαδή̟οτε ζηµία ή α̟αιτήσεις, οι ο̟οίες θα ̟ροέλθουν α̟ό δικές του ή των ̟ροστηθέντων 
του,  ενέργειες ή ̟αραλείψεις οφειλόµενες σε δόλο ή αµέλεια, κατά την εκτέλεση των 
εργασιών ή και εξ αφορµής αυτών. 
12.2. Το ΛΤΝΧ δικαιούται να ̟αρακολουθεί την ̟ρόοδο των εργασιών ̟ου έχουν ανατεθεί 
στον ανάδοχο και να ορίζει ̟ρος τούτο κατάλληλο κατά την κρίση του φυσικό ή νοµικό 
̟ρόσω̟ο ή ̟ρόσω̟α. 
12.3. Ο ανάδοχος, εγγυάται µε υ̟εύθυνη δήλωση, ότι διαθέτει αυτός, ή τρίτο ̟ρόσω̟ο το 
ο̟οίο ενεργεί κατ' εντολή και για λογαριασµό του, τις α̟αιτούµενες γνώσεις και υ̟οδοµή 
για την εκτέλεση του έργου και ότι θα τηρήσει τις κείµενες διατάξεις της εργατικής και 
ασφαλιστικής νοµοθεσίας και αυτές για την υγιεινή και ασφάλεια του ̟ροσω̟ικού, καθώς 
ε̟ίσης και τις διατάξεις της νοµοθεσίας ̟ερί ̟ροστασίας της ναυσι̟λοΐας και του 
Θαλάσσιου ̟εριβάλλοντος. Ο ανάδοχος είναι υ̟εύθυνος έναντι του ΛΤΝΧ για ̟ληµµελή 
εκτέλεση ή τυχόν µη εκτέλεση - ολοκλήρωση του έργου εντός της ̟ροβλε̟όµενης κατά τα 
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ανωτέρω ̟ροθεσµίας, εκτός εάν αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία, ό̟οτε και θα ̟ρέ̟ει να 
εφαρµοστούν τα ̟ροβλε̟όµενα στην ̟αρ. 8 του άρθρου 11 της ΥΑ 2123/38/2001 (ΦΕΚ 1439 
Β') . 
12.4. Το ΛΤΝΧ δεν αναλαµβάνει καµία υ̟οχρέωση για τυχόν µέτρα ̟ου θα ληφθούν α̟ό 
ο̟οιαδή̟οτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δα̟ανών, φόρων, τελών κλ̟. 
12.5. Στις ̟ερι̟τώσεις των ως άνω 12.1. και 12.3. ̟αραγράφων και ανεξάρτητα της τυχόν 
αστικής ευθύνης του φυσικού ή νοµικού ̟ροσώ̟ου, κατα̟ί̟τει υ̟έρ του ΛΤΝΧ, µε 
α̟όφαση της Λιµενικής Ε̟ιτρο̟ής, ως ̟οινική ρήτρα, το ̟οσό της εγγυητικής ε̟ιστολής 
καλής εκτέλεσης ̟ου ̟ροβλέ̟εται. 
 
ΑΡΘΡΟ 13:  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αντικείµενο της ̟αρούσας είναι η ε̟ιλογή φυσικού ή νοµικού ̟ροσώ̟ου, ̟ου διαθέτει την 
α̟οδεδειγµένη σχετική εµ̟ειρία και τεχνογνωσία, για την εκτέλεση του συνόλου των 
εργασιών ̟ου α̟αιτούνται για την ανέλκυση και α̟οµάκρυνση εκτός λιµένα Σούδας του 
ακινητο̟οιηµένου ̟λοίου Ρ/Κ «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ 1» 
Το ̟λοίο είναι το εξής :  
Όνοµα  Ο∆ΥΣΣΕΑΣ Ι  
Νηολόγιο  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 77  
Τύ̟ος Πλοίου  ΡΥΜΟΥΛΚΟ  
Μήκος  28,50  
Πλάτος  8,02  
Βάθος Νηολόγησης  3,38  
ΚΟΧ  180,64  
ΚΚΧ  38,59  
Έτος Κατασκευής/Χώρα  1980/Κίνα  
Υλικό Κατασκευής  ΧΑΛΥΒΑΣ  

 
Α1.ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του ΠΛΟΙΟΥ: 
 Το  ̟λοίο  Ο∆ΥΣΣΕΑΣ 1 ̟αραµένει ̟λαγιοδετηµένο στον λιµάνι της Σούδας,  στο άκρο 
του δυτικότερου κρη̟ίδωµατος της ̟εριοχής ναυταθλητικού- ιχθυόσκαλας. 
Το  ̟λοίο είναι κατασκευασµένο α̟ό  χάλυβα και έχει ̟αραµείνει ακινητο̟οιηµένο για 
̟ολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα εντός του λιµένα Σούδας.  
Το ̟λοίο φέρει στην αριστερή του ̟λευρά, µια συντρι̟τική βλάβη µήκους 2.00 µέτρα και 
ύψους 1,50 µέτρα.  
 
Α2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ.  
Το βάρος του ̟λοίου αυτού είχε εκτιµηθεί α̟ό ναυ̟ηγό (Οκτώβριος 2013) σε 280 τόνους 
̟ερί̟ου. 
 
Το όλο έργο ̟εριλαµβάνει τις ̟αρακάτω εργασίες: 

• Έλεγχος για να δια̟ιστωθεί η κατάσταση στην ο̟οία βρίσκεται το ̟λοίο, ώστε να 
ε̟ιλεγεί η κατάλληλη µέθοδος και να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για την ανέλκυση και 
α̟οµάκρυνσή της α̟ό την ̟εριοχή ευθύνης του ΛΤΝΧ.  

• Προσδιορισµός α̟αιτούµενων µέσων και ενεργειών για την ασφαλή ανέλκυση και 
α̟οµάκρυνσή της σύµφωνα µε τους κανονισµούς.  

• Ανέλκυση και α̟οµάκρυνση του ρυµουλκού α̟ό τη Λιµενική Ζώνη Σούδας , 
σε ο̟οιαδή̟οτε κατάσταση και αν βρίσκεται. 

• Λήψη όλων των α̟αραίτητων µέτρων για την ̟ρόληψη και τον ̟εριορισµό τυχόν 
ρύ̟ανσης α̟ό τις εργασίες ανέλκυσης και α̟οµάκρυνσης καθώς και για την 
ασφάλεια της ναυσι̟λοΐας. 
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• Λήψη όλων των α̟αραίτητων µέτρων για την α̟οτρο̟ή ̟ρόκλησης νέου ναυαγίου, 
ατυχηµάτων, ζηµιών α̟ό τις εργασίες ανέλκυσης και α̟οµάκρυνσης. 

• Καθαρισµός όλης της ̟εριοχής εκτέλεσης των εργασιών α̟ό ̟ετρελαιοειδή 
κατάλοι̟α και α̟ορρίµµατα ο̟οιασδή̟οτε µορφής, ̟ου τυχόν διασκορ̟ιστούν, 
ο̟ουδή̟οτε ευρίσκονται αυτά (σε βυθό, ε̟ιφάνεια θαλάσσης, ̟αραλία ή κρη̟ίδωµα), 
συλλογή τους, µεταφορά τους και τελική διάθεση µε νόµιµα ̟εριβαλλοντικά τρό̟ο. 

• Τελική διάθεση ναυαγίου. 
 
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
Β.1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Οι ενδιαφερόµενοι θα ̟ρέ̟ει, είτε οι ίδιοι, είτε οι συνεργάτες τους (ό̟ως αυτοί θα ορίζονται 
µε συµφωνητικά ε̟ίσηµα ή νόµιµα ε̟ικυρωµένα, αντίγραφα των ο̟οίων θα δοθούν µε την 
̟ροσφορά τους και τα ο̟οία ̟ρέ̟ει να συνοδεύονται α̟ό υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/1986 - µε θεώρηση γνησίου υ̟ογραφής - καθενός εκάστου των συνεργατών, ̟ερί 
α̟οδοχής της συνεργασίας τους µε τον διαγωνιζόµενο για την εκτέλεση των εργασιών ̟ου 
αναφέρονται στην τεχνική ̟ροσφορά τους), να διαθέτουν κατ' ελάχιστον τα κατωτέρω 
̟ροσόντα: 
1. Να ̟ροβλέ̟εται α̟ό την ιδιότητα ή το καταστατικό τους η εκτέλεση των εργασιών ̟ου 
αναφέρονται στην τεχνική ̟ροσφορά τους,  και να κατέχουν τις α̟αιτούµενες νόµιµες 
άδειες. 
2. Να διαθέτουν την κατάλληλη εµ̟ειρία και τεχνογνωσία για την εκτέλεση του συνόλου 
των εργασιών, ό̟ως αυτές ̟ροαναφέρθηκαν στο αντικείµενο του ̟αρόντος άρθρου, η ο̟οία 
θα α̟οδεικνύεται (ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού) α̟ό ε̟ίσηµες βεβαιώσεις ̟αραλαβής εργασιών 
ανέλκυσης ̟αρόµοιων ή ̟αρεµφερών ναυάγιων, ̟ου έχουν εκδοθεί α̟ό Λιµενικές Αρχές, 
φορείς διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων κλ̟. 
3. Να διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση, την α̟αραίτητη τεχνική υ̟οδοµή και το 
α̟αιτούµενο ειδικευµένο ̟ροσω̟ικό. 
4. Να διαθέτουν ε̟αγγελµατική έδρα. 
5.Να είναι εγγεγραµµένοι σε ε̟ίσηµα ε̟αγγελµατικά µητρώα. 
6. Να καταθέσουν µελέτη: Οι συµµετέχοντες, µε την ̟ροσφορά τους θα υ̟οβάλλουν ̟λήρη 
µελέτη, στην ο̟οία θα ανα̟τύσσεται αναλυτικά η ̟ροτεινόµενη µεθοδολογία εκτέλεσης των 
εργασιών ανέλκυσης και α̟οµάκρυνσης του ναυαγίου και η ο̟οία θα α̟οτελεί ουσιαστικό 
στοιχείο αξιολόγησης της ̟ροσφοράς, αναφέροντες τα µέσα ̟ου θα χρησιµο̟οιήσουν και το 
̟ροσω̟ικό. 
Λόγω της ιδιοµορφίας του αντικειµένου, η µελέτη ̟ου θα υ̟οβάλλουν οι διαγωνιζόµενοι θα 
̟ρέ̟ει, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, να ̟εριλαµβάνει κατ' ελάχιστο: 
i. Αναλυτικά στοιχεία ̟ου θα α̟οδεικνύουν ότι οι διαγωνιζόµενοι έχουν λάβει γνώση της 
κατάστασης στην ο̟οία βρίσκεται σήµερα το Ρ/Κ «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ 1»  
ii. Αναλυτική τεκµηρίωση ανά φάση υλο̟οίησης του έργου, για την ανέλκυση και στην 
συνέχεια για την α̟οµάκρυνση του Ρ/Κ «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ 1» α̟ό τη Λιµενική Ζώνη του ΛΤΝΧ 
iii. Αναλυτική έκθεση του κύριου εξο̟λισµού ̟ου θα χρησιµο̟οιηθεί µε στοιχεία της 
καταλληλότητας του για την ανέλκυση και για την α̟οµάκρυνση του ̟λοίου καθώς και 
αναφορά σε ̟αρόµοια έργα ̟ου χρησιµο̟οιήθηκε ο συγκεκριµένος εξο̟λισµός. 
iv. Παρουσίαση του στελεχικού ̟ροσω̟ικού ̟ου θα συµµετέχει στο έργο και το ο̟οίο θα 
συνοδεύεται κατά ελάχιστο α̟ό κατατο̟ιστικό βιογραφικό σηµείωµα στην εκτέλεση 
̟αρόµοιων ̟ρόσφατων έργων ή/και α̟ό τίτλους σ̟ουδών. 
v. Τον χρόνο, τον τρό̟ο και τον τό̟ο τελικής διάθεσης του ναυαγίου, ̟ου θα εξασφαλίζουν 
την νόµιµη και ασφαλή διάθεσή του. 
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Η µελέτη οφείλει να ̟εριγράφει και να τεκµηριώνει σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ε̟ί ̟οινή 
α̟οκλεισµού, µόνο µια λύση για την ανέλκυση και για την α̟οµάκρυνση του Ρ/Κ 
«Ο∆ΥΣΣΕΑΣ 1» α̟ό τη Λιµενική Ζώνη του ΛΤΝΧ. 
 
Β.2. ∆ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Οι ενδιαφερόµενοι θα ̟ρέ̟ει να διαθέτουν τον α̟αιτούµενο κατ' ελάχιστο ειδικό εξο̟λισµό, 
είτε ιδιόκτητο (να δοθούν αναλυτικά α̟οδεικτικά στοιχεία), είτε εξασφαλισµένο µε 
συµφωνητικά (ε̟ίσηµα ή νόµιµα ε̟ικυρωµένα αντίγραφα των ο̟οίων θα δοθούν µε την 
̟ροσφορά) και ο ο̟οίος θα αντα̟οκρίνεται στη ̟αρα̟άνω αναφερόµενη µελέτη ̟ου θα 
καταθέσουν για την ανέλκυση και α̟οµάκρυνση του εν λόγω ̟λοίου. 
 
Β.3. ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Οι ενδιαφερόµενοι θα ̟ρέ̟ει να διαθέτουν, είτε µε συµφωνία µε άλλους είτε δικό τους, 
ειδικευµένο ̟ροσω̟ικό, για την εκτέλεση των εργασιών ανέλκυσης και α̟οµάκρυνσης του 
εν λόγω ̟λοίου. 
 
Γ.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχος οφείλει να ̟ροβεί µε δική του ευθύνη, δα̟άνες και έξοδα σε κάθε νόµιµη 
ενέργεια για την α̟οµάκρυνση του ̟λοίου. 
Ο̟οιεσδή̟οτε άδειες α̟αιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών αυτών ό̟ως άδειες 
ανέλκυσης, καταδυτικών τεχνικών εργασιών, άδειες ρυµούλκησης, gas freeing, εξαγωγής και 
µεταφοράς τυχόν α̟οκοµµένων τµηµάτων του ̟λοίου, µυοκτονίας, άντλησης και 
̟αράδοσης ̟ετρελαιοειδών καταλοί̟ων καθώς και α̟ορριµµάτων, ̟ιστο̟οιητικά µη 
οφειλής στο ΝΑΤ, ∆.Ο.Υ. ̟λοίων, κλ̟,  ̟ου αφορούν το ̟ρος α̟οµάκρυνση και διάθεση 
̟λοίο, ̟ριν την έναρξη των εργασιών, α̟ό Λιµενικές ή άλλες Αρχές, θα εκδοθούν, εφόσον 
α̟αιτούνται, µε ευθύνη και δα̟άνες του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος εγγυάται ότι διαθέτει αυτός, ή το τρίτο ̟ρόσω̟ο το ο̟οίο ενεργεί κατ’ εντολή 
και για λογαριασµό του, τις α̟αιτούµενες γνώσεις και υ̟οδοµή για την εκτέλεση του έργου 
και ότι θα τηρήσει τις κείµενες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας. 
Ο ανάδοχος έχει α̟οκλειστική αστική, ̟οινική και διοικητική ευθύνη για ο̟οιαδή̟οτε 
βλάβη ή ζηµιά, α̟έναντι σε ο̟οιονδή̟οτε τρίτο, συµ̟εριλαµβανοµένου και του 
̟ροσω̟ικού του Λ.Τ.Νοµού Χανίων,  για ο̟οιαδή̟οτε ζηµία ή α̟αιτήσεις, οι ο̟οίες θα 
̟ροέλθουν α̟ό δικές του, ή των ̟ροστηθέντων του ενέργειες ή ̟αραλείψεις οφειλόµενες σε 
δόλο ή αµέλεια, κατά την εκτέλεση των εργασιών ή και εξ αφορµής αυτών ως και α̟ό 
ο̟οιαδή̟οτε αιτία και τυχόν χερσαία, θαλάσσια ή ατµοσφαιρική ρύ̟ανση και υ̟οχρεούται 
να ασφαλίσει το υ̟ό εκτέλεση έργο, ώστε να καλύ̟τει όλους τους κινδύνους και τυχόν 
ρύ̟ανση. 
Η εν λόγω ασφαλιστική κάλυψη ̟εριλαµβάνει τη γενική αστική ευθύνη του αναδόχου 
έναντι τρίτων για ̟οσό ίσο µε αυτό του άρθρου 7 του Ν. 2881/2001 αναλογικά 
εφαρµοζοµένου [∆ηλαδή για ̟οσό σε ευρώ: 31.834€] . 
Αντίγραφο του σχετικού ασφαλιστηρίου θα ̟ροσκοµισθεί εντός ̟ροθεσµίας 10 ηµερών 
α̟ό την κοινο̟οίηση της α̟όφασης κατακύρωσης. 
Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να ̟ροσκοµίσει υ̟εύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 
άρθρο 8, µε την ο̟οία θα δεσµεύεται ότι διαθέτει όλα τα, ̟ροβλε̟όµενα α̟ό το νόµο και τις 
οικείες διατάξεις, µέσα για την ̟ροστασία των εργαζοµένων. 
Τέλος, ο ανάδοχος µετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα ̟ροσκοµίσει στην Υ̟ηρεσία  
για το ̟λοίο (α) Πιστο̟οιητικά α̟ό τα Νηολόγια (̟χ Πιστο̟οιητικό ή βεβαίωση 
∆ιαγραφής)  και  
(β) α̟οδεικτικό Τελικής ∆ιάθεσης του ̟λοίου (̟χ. Βεβαίωση ∆ιάλυσης α̟ό αδειοδοτηµένο 
διαλυτήριο). 
Το Λιµενικό Ταµείο Νοµού Χανίων  δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν ζηµίες ή ατυχήµατα 
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̟ου είναι δυνατόν να συµβούν στο ̟ροσω̟ικό του αναδόχου ή σε ο̟οιουσδή̟οτε τρίτους 
κατά την εκτέλεση των εργασιών, µέχρι την ολοκλήρωσή τους. Ακόµα το Λιµενικό Ταµείο 
Νοµού Χανίων  δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν κλο̟ές υλικών, εξαρτηµάτων, 
µηχανηµάτων και εργαλείων του αναδόχου, ο ο̟οίος οφείλει να µεριµνήσει για την ε̟αρκή 
και α̟οτελεσµατική φύλαξή τους. Ε̟ίσης το Λιµενικό Ταµείο Νοµού Χανίων  δεν 
αναλαµβάνει καµία υ̟οχρέωση για τυχόν µέτρα ̟ου θα ληφθούν α̟ό ο̟οιαδή̟οτε αρχή 
και αυξήσεις των κάθε φύσεως δα̟ανών, φόρων, τελών κλ̟. 
 
-Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να ε̟ισκεφθούν το Λιµένα Σούδας, κατό̟ιν συνεννόησης µε 
το ΛΤΝΧ, τηλ. 28210-83230 έως 83246,  ̟ροκειµένου να εκτιµήσουν οι ίδιοι το ̟ρος 
α̟οµάκρυνση και τελική διάθεση ̟λοίο. 
 
∆. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Η τιµή της ̟ροσφοράς θα καθορίζεται α̟ό τον κάθε ενδιαφερόµενο και θα υ̟οβληθεί µε την 
οικονοµική ̟ροσφορά του, η ο̟οία υ̟όκειται στις νόµιµες κρατήσεις και ̟αρακράτηση 
φόρου εισοδήµατος. 
Η οικονοµική ̟ροσφορά θα καθορίζει το τίµηµα σε Ευρώ (αριθµητικώς και ολογράφως), τον 
αναλογούντα ΦΠΑ σε ̟οσοστό και σε νοµισµατικό µέγεθος και το συνολικό τίµηµα 
(αριθµητικώς και ολογράφως). 
H τιµή χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των ̟ροσφορών. 
 
ΑΡΘΡΟ 14:  ΕΛΕΓΧΟΙ -ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
14.1. Για την ̟αρακολούθηση και ̟αραλαβή των εργασιών και τον έλεγχο εκτέλεσης της 
σύµβασης,  το ΛΤΝΧ  θα ορίσει κατάλληλο κατά την κρίση του φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο 
ή ̟ρόσω̟α (ε̟ιτρο̟ή ελέγχου και ̟αραλαβής). 
14.2. Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να α̟οκαταστήσει αµελλητί σε εύλογη ̟ροθεσµία ̟ου θα του 
ορισθεί και µε έξοδά του, κάθε τι ̟ου θα δια̟ιστωθεί α̟ό την ε̟ιτρο̟ή ή τη Λιµενική Αρχή 
µη σύµφωνο µε τους όρους της σύµβασης και τις διατάξεις του Νόµου. 
14.3. Η ε̟ιτρο̟ή ελέγχου και ̟αραλαβής µετά την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων θα 
συντάσσει το τελικό ̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής εργασιών, στο ο̟οίο θα ̟ιστο̟οιείται η 
ανέλκυση και α̟οµάκρυνση του ανωτέρω ναυαγίου, σύµφωνα µε την ̟αρούσα ∆ιακήρυξη. 
 
ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Για τυχόν α̟όρριψη εργασιών ή ε̟ανεκτέλεσή τους ή τυχόν ̟ροβλε̟όµενες κυρώσεις 
εφαρµογή έχει η Υ.Α. 2123/38/2001 (ΦΕΚ 1439 Β'). 
 
ΑΡΘΡΟ 16:  ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 
Η καταβολή της αµοιβής για την εκτέλεση των εργασιών ανέλκυσης και α̟οµάκρυνσης του 
ναυαγίου καταβάλλεται µετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την σύνταξη του τελικού 
̟ρωτοκόλλου ̟αραλαβής τους, κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στο Άρθρο 14 της ̟αρούσας. 
Μετά την εκτέλεση της σύµβασης και κατό̟ιν σχετικής α̟όφασης του αρµόδιου οργάνου 
∆ιοίκησης του ΛΤΝΧ, θα ε̟ιστραφεί στον ανάδοχο η εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης 
της σύµβασης, αφού ̟ροηγουµένως ε̟ιβληθούν τυχόν κυρώσεις ή εκ̟τώσεις. 
 
Συνηµµένο: Παράρτηµα Υ̟οδείγµατος Εγγυητικής Ε̟ιστολής Συµµετοχής 
 
Ο Πρόεδρος ΛΤΝΧ 
 
 
Μπουντρογιάννης ∆ηµήτριος 
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Παράρτηµα: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Ονοµασία Τράπεζας������������� Κατάστηµα����������� 

Ηµεροµηνία έκδοσης������������.. 

Προς Το Λιµενικό Ταµείο Νοµού Χανίων  

Περίδου 24, ΧΑΝΙΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ������ ΕΥΡΩ �������� 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και 

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

������ευρώ υπέρ της Εταιρίας ���������� δ/νση������� για την συµµετοχή  

της  στον διενεργούµενο διαγωνισµό της ���� για το έργο ��������� σύµφωνα µε την 

υπ’ αριθ. �.διακήρυξή σας. 

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

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

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

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

ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

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

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

της. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την���������������������� 

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

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

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

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

έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.- 
Υπογραφή 
����.. 
---Τέλος παραρτήµατος-- 

 
         Ο Πρόεδρος  
 
 
        Μπουντρογιάννης ∆ηµήτριος 
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