
 

 

   

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 

 

Κάλυμνος 18/11/2015 

 

Αρ. Πρωτ. - 967 

 

 

 

 

«ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 

PICK UP» 

            
Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου 

Κάλυμνος , 852 00 

Τηλ.:22430 59071,72  

Fax: 22430 59071 

Πληροφορίες: Αυγουστίνου Ουρανία 
e-mail: dltk@kalymnos.gr 

  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 34/2015 

   

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

16.200,00€ χωρίς ΦΠΑ 

Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Ε.Π. Αλιείας με Κωδικό Πράξης 
124984 

 

                                                             
 
 

 

 

ΑΞΩΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» 

Μέτρο  3.3 «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια» 

 
 

 

 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  
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Άρθρο 1ο 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ο  Υ  Μ  Ε   

τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια  

των παρακάτω ειδών: 
 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΠΟΡΡΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΤΕΜΑΧΙΟ 1 

 

 

Άρθρο2ο 

                 Καθορίζουμε τους όρους του διαγωνισμού ως εξής: 

1. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν  

με την 86/2015 απόφαση του Δ/Σ του Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Καλυμνίων. 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Λιμενικό Ταμείο του Δήμου Καλυμνίων, την 

27/11/2015 και ώρα από 12:00 έως 12:30 ενώπιον της επιτροπής Διαγωνισμού. 

3. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και 

ενώσεις προμηθευτών,  εφ’ όσον γι’ αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 

του ΕΚΠΟΤΑ. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους επί ποινή 

αποκλεισμού σε μία σειρά τα εξής δικαιολογητικά:  

α. Εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά εφόσον δεν παρίσταται το ίδιο το 

φυσικό πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται είτε με συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο ή σε δήλωση του Ν. 1599/86 όταν αφορά φυσικό πρόσωπο. Όταν 

πρόκειται για εταιρεία, απαιτείται πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο θα 

εγκρίνεται η συμμετοχή της στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι 

εκπρόσωπος της εταιρείας για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. 

Επίσης υποβάλλεται αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν 

τροποποιήσεις αυτού, όπου να φαίνεται ο δεσμεύων την εταιρεία.  

β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα αναφέρει τους ασφαλιστικούς φορείς 

προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών 

δ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους ασφαλιστικούς φορείς που είναι 

υποχρεωμένος να καταβάλλει εισφορές σύμφωνα με την παραπάνω δήλωση. Σε 

περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας Ο.Ε., Ε.Ε. & Ε.Π.Ε. θα πρέπει να 

προσκομιστούν και ασφαλιστική ενημερότητα των ιδιοκτητών τους ενώ σε περίπτωση 

Α.Ε. και των μελών του Δ/Σ  τους   
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ε. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό 

και το είδος των εργασιών τους.    

στ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, με την οποία θα δηλώνεται ότι 

δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν τελεί υπό 

καθεστώς αποκλεισμού συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α.. 

ζ. Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης 

και των σχετικών με αυτήν διατάξεων  και νόμων και  τους αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα ή ποιόν όρο δεν αποδέχεται. 

η. Πιστοποιητικό Δημοτικής ενημερότητας.  

 θ. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
της  διακήρυξης είναι αρίστης ποιότητας και κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται 

                     

5. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να 

καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για 

ποσό ίσο με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.. Το περιεχόμενο 

της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 

26 του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν.4281/2014. 

6. Με ποινή να μην γίνουν δεκτές οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα 

μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε μία σειρά στον οποίο τοποθετούνται και όλα 

τα ζητούμενα δικαιολογητικά.  

      8.  Στο φάκελο της προσφοράς  αναγράφεται: 

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

β. Ο τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

γ. Ο αριθμός της διακήρυξης (αριθμός πρωτοκόλλου). 

δ. Η ημερομηνία του διαγωνισμού. 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

  

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στον φάκελο 

προσφοράς  τοποθετούνται με ποινή αποκλεισμού  : 

      α. Χύμα  ή σε υποφάκελο όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.  

            Β. Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (μέσα 

στο υποφάκελο θα υπάρχει σε μία σειρά η Τεχνική Προσφορά) όπου σ’ αυτόν θα 

αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία που 

αναφέρονται στον κυρίως φάκελο της προσφοράς. Μέσα στον φάκελο αυτό θα 

περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των προαναφερόμενων ειδών (με τη σειρά 

που παρατίθενται στην τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές του 

προσφερόμενου είδους, ο κατασκευαστικό οίκος, των προσφερομένων ειδών 

σχέδια ή ότι άλλο καθορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης στην 

ελληνική γλώσσα. Τυχόν προσπέκτους που μπορούν να κατατεθούν ή τα 

πιστοποιητικά ποιότητας θα μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση 

συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα 
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έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την 

ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα 

δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η 

έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία 

του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του 

ενδιαφερομένου. Τέλος σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν 

είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο 

τότε αυτά τοποθετούνται σε άλλο φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  

    γ. Καλά σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και 

λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

 

 Η προσφορά πρέπει να υπογράφεται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους 

νομίμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών,  υπογράφεται 

είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με 

συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.  

     Η προσφερόμενη  τιμή θα εκφράζεται σε ευρώ  που επί ποινή αποκλεισμού δεν 

μπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική τιμή μονάδος του προϋπολογισμού της 

υπηρεσίας και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός Φ.Π.Α., για παράδοση του οχήματος 

ελεύθερων στο Δήμο.  

               Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο 

Λιμενικό Ταμείο (Κάλυμνος Τ.Κ. 85200  τηλ.: 2243059071-72), μέχρι την προηγούμενη 

εργάσιμη μέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού δηλαδή μέχρι την  26/12/2015.   

  

        Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται επίσης απ’ ευθείας στην επιτροπή  

διαγωνισμού από τις  12:00 μέχρι τις 12:30 που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας. 

 

Η διαδικασία του διαγωνισμού έχει ως εξής: 

 

Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την Αρμόδια επιτροπή που συνεδριάζει δημόσια μέχρι 

τη ώρα λήξη αποδοχής προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης. Σε κάθε 

φάκελο που παραδίδεται εφόσον βεβαιωθεί η νόμιμη επίδοση της προσφοράς του κάθε 

διαγωνιζόμενου, αναγράφεται σ’ αυτήν και στο πρακτικό της δημοπρασίας, ο ίδιος αύξων 

αριθμός. Όταν περάσει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη κηρύσσεται η λήξη 

παράδοσης προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά. Απαγορεύεται για 

οποιοδήποτε λόγο η αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρότητας του 

διαγωνισμού. Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δημόσια 

η συνεδρίαση αρχίζει από την επιτροπή η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων με τη 

σειρά που αυτοί επιδόθηκαν και καταγράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα – 

δικαιολογητικά σε κάθε φάκελο, περιληπτικά αλλά κατά τρόπο που να εμφανίζει το 

σύμφωνο ή όχι, προς του όρους της διακήρυξης παρουσία των παρισταμένων. Ο φάκελος 

της οικονομικής προσφοράς παραμένει κλειστός. Στη συνέχεια η συνεδρίαση 
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μετατρέπεται σε μυστική όπου η επιτροπή1 ελέγχει τα δικαιολογητικά των 

διαγωνιζομένων και αποφασίζει γι’ αυτούς που αποκλείονται. Ακολούθως η συνεδρίαση 

μετατρέπεται σε δημόσια ανακοινώνονται τα ονόματα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος 

του αποκλεισμού τους. Στη συνέχεια την ίδια ημέρα ή σε άλλη ημέρα και ώρα που θα 

ορίσει η επιτροπή παρουσία ή μη των διαγωνιζόμενων η επιτροπή αξιολογεί τις τεχνικές 

προδιαγραφές και στην συνέχεια ανοίγει τις οικονομικές προσφορές όσων οι τεχνικές 

προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. Εν συνεχεία η επιτροπή συντάσσει το σχετικό 

Πρακτικό των  Τεχνικών - Οικονομικών Προσφορών – Εισήγηση για Ανάθεση 

όπου θα κοινοποιηθεί και στους διαγωνιζομένους με fax προκειμένου να υποβληθούν επ’ 

αυτού τυχόν ενστάσεις. Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να συντάξει ένα πρακτικό 

(Πρακτικό παραλαβής – αποσφράγισης προσφορών – εισήγηση για ανάθεση) ή δύο 

πρακτικά (Πρακτικό Παραλαβής & Αποσφράγισης Προσφορών & Πρακτικό Τεχνικής - 

Οικονομικής Αξιολόγησης – Εισήγηση για Ανάθεση).     

 

9 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 120 

ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του 

διαγωνισμού.  

 

10 Το όχημα θα παραδοθεί σε διάστημα είκοσι (20) ημερών . 

 

11 Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του οχήματος θα γίνει από την αρμόδια 

επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική δοκιμασία, μέσα σε χρόνο 15 

ημερών από την παράδοση του. 

 

12 Η συμβατική αξία θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά από την οριστική παραλαβή 

του οχήματος και  την κατά νόμο σχετική έγκριση του χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

 

13 Στη συμβατική αξία των υλικών, εκτός του ΦΠΑ, διενεργούνται και όλες οι νόμιμες 

κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή 

 

    14  Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε όποιον προμηθευτή προσφέρει τη 

χαμηλότερη τιμή  εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι τα προσφερόμενο 

όχημα πληροί τις προδιαγραφές του συνημμένου υποδείγματος της παρούσας, με 

απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ύστερα από  γνωμοδότηση της αρμόδιας 

Επιτροπής.  

15  Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί τουλάχιστον σε μία ημερήσια εφημερίδα (η 

εβδομαδιαία εφημερίδα) και να αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και 

στο διαδίκτυο (διαύγεια). Τα έξοδα δημοσίευσης (περίπου 80€) της διακήρυξης, τα 

κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας αρχικής και επαναληπτικής βαρύνουν 

τον ανάδοχο. Ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
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Δημοσίων Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση 

www.eprocurement.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας 

www.kalymnos.gov.gr. 

     
 

    Κάλυμνος 17-11- 2015 

 

 

     
Ο Πρόεδρος 

 

 

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός 
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