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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ
ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ
Ε/Γ-Τ/Ρ «ΕΥΡΩΣΤΑΡ» Ν.Ζ. 04
Σύμφωνα με :
1) Το από 14-1-39 Β.Δ. «Περί κωδικοποιήσεως των περί 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».
3) Τη διάταξη του άρθρου 30 του Νόμου 3153/2003 (ΦΕΚ 153 Α') «Ναυτική επαγγελματική
εκπαίδευση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας».
4) Την Υ.Α. 2123/34/01 του ΥΕΝ (ΦΕΚ Β' 1439) Διαδικασία και οι όροι, τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις των διαγωνιζομένων, οι συνέπειες σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους με αυτές,
τα θέματα κατάθεσης και απόδοσης του τιμήματος, των εγγυήσεων, της επανάληψης του
διαγωνισμού και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διενέργεια του διαγωνισμού, που προβλέπεται
στην παράγραφο 5 του άρθρου 2, του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ Α 16)
5) Το Νόμο 1568/1985 (ΦΕΚ 177 Α') «Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων».
6) Το Ν. 4412/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
7) Την υπ' αριθ. 117/11-10-2017 απόφαση Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου
Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και την σχετική έγκρισή της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.
8) Την υπ’ αριθ. 110/28-10-2018 απόφαση Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου
Ν.Π.Δ.Δ, περί επανάληψης διενέργειας του εν λόγο δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού καθώς
και τη σχετική έγκριση της από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδος & Ιονίων Νήσων
9) Τα υπ' αριθ. 1/2016 και 1/2017 πρακτικά της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 9 § 7 του Ν
2881/2001 για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων που
βρίσκονται στο λιμένα Ζακύνθου.
10) Το υπ’ αριθ. 58/16-06-2016 πρακτικό Λ.Ε. περί «Εγκρίσεως πρακτικού Γνωμοδοτικής Επιτροπής
για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων» και υπ’ αριθ.
59/16-06-2016 πρακτικό Λ.Ε. περί «Αναθέσεως επίδοσης προσκλήσεων σε Δικαστικούς
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Επιμελητές».
11) Τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Την 08-02-2019 ημέρα παρασκευή και ώρα 10:30. π.μ., ανοικτό, πλειοδοτικό διαγωνισμό ο οποίος θα
γίνει δημόσια στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου, Μόλος Αγ. Διονυσίου Τ.Κ. 29100 Ζάκυνθος,
τηλ. 26950-48157, με σφραγισμένες προσφορές για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός λιμένα
Ζακύνθου, του ναυαγίου Ε/Γ-Τ/Ρ «ΕΥΡΩΣΤΑΡ» Ν.Ζ. 04 που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας
του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου στον υπό κατασκευή τουριστικό λιμένα και αναφέρεται αναλυτικά στο
άρθρο 11 της παρούσας και με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφορά.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του πλοίου και για το σύνολο των
εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 11 της παρούσας.
Ως τιμή εκκίνησης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθορίζεται το ποσό των 2.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης γίνεται με μέριμνα της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με τους
κανόνες δημοσιότητας, που ορίζονται στο άρθρο 2 της ΥΑ 212/2001 (2123/34/01) (ΦΕΚ 1439 Β') και στα
άρθρα 2 και 3 Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α') .
Η δαπάνη για τη δημοσίευση της διακήρυξης, όσες φορές απαιτηθεί και για κάθε περίπτωση επανάληψης
του διαγωνισμού, βαρύνει συνολικά τον τελικό πλειοδότη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τους όρους του διαγωνισμού από την ηλεκτρονική διεύθυνση του
Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου www.zakynthosport.gr και να παραλάβουν τη διακήρυξη κατά τις εργάσιμες
ημέρες και κατά τις ώρες 08.00 - 15.00 από τα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου (Κτήριο
Υπηρεσιών Λιμένα Ζακύνθου, 2ος όροφος, Μόλος Αγ. Διονυσίου, 29100 Ζάκυνθος).
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και κάθε άλλη διαδικασία που
αφορά στο διαγωνισμό και τη συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 1.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες που
πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να γίνει, είτε απευθείας,
είτε μέσω αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα.
1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί δια ενσφράγιστων δακτυλογραφημένων προσφορών στην Ελληνική
γλώσσα σε δύο (2) αντίτυπα που θα κατατίθενται στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου μέχρι
και την τελευταία εργάσιμη ημέρα προ της ημερομηνίας του διαγωνισμού, δηλαδή την 07-02-2019,
ημέρα Πέμπτη Οι προσφορές θα συνοδεύονται απαραίτητα από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους
κατ’ ελάχιστο 5% επί του ποσού προσφοράς, καθώς και από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Έλληνες πολίτες
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει
ότι δεν καταδικάστηκαν για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από
το οποίο να προκύπτει, ότι δεν τελούν ή βρίσκονται στην διαδικασία κηρύξεως πτώχευσης,
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, συμβιβασμού με τους πιστωτές ή οι εργασίες της
επιχείρησής τους έχουν ανασταλεί ή τελούν σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση.
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(3) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φορολογικών υποχρεώσεων, κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση εγκατάστασής των ενδιαφερομένων συμμετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά
των παραπάνω εδαφίων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένος από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
β. Οι Αλλοδαποί
•

•

•

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδυνάμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικαστεί με
τελεσίδικη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να
προκύπτει, ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις του άρθρου 1α(2) του παρόντος. Στις περιπτώσεις
κατά τις οποίες η υπόψη χώρα δεν εκδίδει τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά ή αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, που αναφέρονται στην παρ. 1α(2) μπορούν να
αντικατασταθούν αυτά με ένορκη δήλωση του ενδιαφερομένου προσώπου ενώπιον δικαστικής
ή διοικητικής Αρχής, συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας Αρχής της χώρας
εγκατάστασης. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση μπορεί να αντικατασταθεί αυτή
από υπεύθυνη δήλωσή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής τους.
Η αρμόδια αρχή ή ο συμβολαιογράφος στην περίπτωση αυτή εκδίδει πιστοποιητικό που
βεβαιώνει την γνησιότητα της ένορκης δήλωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης.
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης που να προκύπτει ότι έχουν
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1α(3) .

γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
Τα δικαιολογητικά της παρ. α και β αντίστοιχα, εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή
ισοδυνάμου προς αυτό εγγράφου.
2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν εκτός από τα πιο πάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά
να καταθέσουν και δήλωση θεωρημένη από Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής τους ότι δεν
έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου.
3. Οι αντιπρόσωποι στην Ελλάδα των ημεδαπών εγκατεστημένων στην αλλοδαπή ή αλλοδαπών φυσικών
ή νομικών προσώπων ή επιπλέον των ανωτέρω και ανάλογα με την περίπτωση απαιτείται να καταθέσουν
δικαιολογητικά από τα οποία να είναι εμφανές, ότι είναι αντιπρόσωποί τους κατά το χρονικό διάστημα
του διαγωνισμού.
4. Πιστοποιητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή θα συνοδεύονται με
ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ στην Ελληνική από κρατική αρχή ή από εξουσιοδοτημένους από την νομοθεσία
μεταφραστές.
5. Η μη προσκόμιση με την προσφορά όλων των παραπάνω δικαιολογητικών ή εάν κατά τον έλεγχο των
προσκομισθέντων διαπιστωθεί σοβαρή ανειλικρίνεια των στοιχείων συνεπάγεται τον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ από
τον διαγωνισμό εκτός αν η συμμετέχουσα εταιρεία προσκομίσει δικαιολογητικά πλην της εγγυητικής
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επιστολής εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Διευκρινήσεις παρέχονται μόνον όταν ζητούνται από την Λιμενική Αρχή ή Οργανισμό, ενώ διευκρινήσεις
που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των
προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6. Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία, ως εξής:
Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την
ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο
φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".
7. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να δηλώσουν εγγράφως με βεβαιωμένο από Δημόσια Αρχή του
γνησίου της υπογραφής τους στην προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση της παρούσας την οποία και
αποδέχονται. Σε περίπτωση μη αναγραφής του όρου αυτού, ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους εκτός εάν στην προσφορά ρητώς αναγράφει τα σημεία τα
οποία τυχόν δεν αποδέχεται.
8. Προσφορά που δεν πληροί τους Όρους της παρούσας ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.
9. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την
ολοκλήρωση των εργασιών που περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη. Ο χρόνος υπολογίζεται από
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει ΧΡΟΝΟ ισχύος ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ του
παραπάνω αναφερόμενου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.
Ο πλειοδότης δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του μέρος της ή ολόκληρη μετά την
κατάθεση της και ανεξάρτητα αν κατακυρώθηκε ή όχι η προσφορά του. Σε περίπτωση που την αποσύρει
υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 9 της παρούσης.
Άρθρο 2
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από εκπρόσωπο του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου που
θα ορισθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, παρουσία και μελών της Επιτροπής της παραγράφου 7 του άρθρου
9 του Ν 2881/2001. Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό
καθώς επίσης και των τεχνικών και οικονομικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν.
2. Το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην σχετική διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω
διαδικασία.
Αποσφραγίζεται ο φάκελος κατά σειρά λήψης των προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από
τον εκπρόσωπο του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου και τα μέλη της Επιτροπής της παραγράφου 7 του
άρθρου 9 του Ν 2881/2001 όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο και
καταγράφονται στο πρακτικό παρουσία των συμμετασχόντων το οποίο υπογράφεται και σφραγίζεται.
Οι προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους
ουσιώδεις όρους της προκήρυξης ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ως απαράδεκτες. Οι συμμετέχοντες αναμένουν την
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κατά τα ανωτέρω αξιολόγηση των προσφορών τους προκειμένου άμεσα ακολουθηθεί η περιγραφόμενη
στο άρθρο 4 του παρόντος διαδικασία.
Άρθρο 3
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής αυτών που συμμετέχουν πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά και με
ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, που εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα
ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα Κράτη και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το
δικαίωμα αυτό, συνοδευόμενη στην περίπτωση αλλοδαπών από ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ τους στην
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ από Κρατική Αρχή ή από εξουσιοδοτημένα από την νομοθεσία άτομα. Το ποσό της
εγγυητικής επιστολής ή του γραμματίου θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ΠΟΣΟΣΤΟ 5% ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΠΙ
ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) .
2. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ΕΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ
ΧΡΟΝΟ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και επιστρέφεται στους συμμετέχοντες μέσα σε πέντε (5) μέρες από την
ημερομηνία κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι:
(α) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη
τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται
(β) ο αριθμός της διακήρυξης
(γ) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση
(δ) η ημερομηνία έκδοσή της
(ε) τα στοιχεία διαγωνιζομένου υπέρ του οποίου εκδίδεται
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων να καλύπτονται εκ των
υστέρων.
3. Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος προ και σε κάθε
περίπτωση το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κατακύρωση ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, που να καλύπτει ΠΟΣΟΣΤΟ 10% του συνολικού ποσού της προσφοράς. Η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι αορίστου ισχύος.
Με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
4. Η παραπάνω εγγυοδοσία επιστρέφεται μετά την ανέλκυση και απομάκρυνση του ναυαγίου.
Άρθρο 4
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού καλεί τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, των οποίων οι
προσφορές διαπιστώθηκε ότι πληρούν τους όρους και απαιτήσεις της προκήρυξης και προβαίνει στην
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην
πρόσκληση (ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού) παρουσία και μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής
της § 7 του άρθρου 9 του Ν.2881/2001 για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης
ναυαγίων ή πλοίων που βρίσκονται στο λιμένα Ζακύνθου .
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2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με τη διαδικασία που καθορίζουν τα άρθρα 5 & 7 της Υ.Α.
2123/34/2001 (ΦΕΚ 1439 Β').
3. Οι συμμετέχοντες, κατά τα ανωτέρω, στο διαγωνισμό δύνανται άμεσα, μετά την ανακοίνωση των
στοιχείων των οικονομικών προσφορών, να αντιπροσφέρουν, καταχωριζομένων των σχετικών
δηλώσεών τους, καθώς και του χρηματικού ποσού της προσφοράς τους στο πρακτικό, το οποίο και
υπογράφεται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, τα μέλη της ως άνω Γνωμοδοτικής
Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων και από τους
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. Το τελικό ποσό της δήλωσής τους, όπως θα διαμορφωθεί, πέραν της
καταχώρησης στο πρακτικό αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως από τον νόμιμο αντιπρόσωπο ή
εκπρόσωπο του έχοντος δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό φυσικού ή νομικού προσώπου ή
κοινοπραξίας σε έγγραφο του συμμετέχοντος, το οποίο υπογράφει και καταθέτει στο Λιμενικό Ταμείο
Ζακύνθου.
4. Όλοι οι παρευρισκόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς
επίσης και των τεχνικών και οικονομικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν.
Άρθρο 5
ΤΙΜΕΣ
Η τιμή της προσφοράς θα πρέπει να δίνεται σε Ευρώ και θα αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως.
Η τιμή της προσφοράς υπόκειται στις κρατήσεις και παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 8%.
Επίσης η τιμή θα αναλύεται κατά περίπτωση ως εξής:
Ι. Τιμή σε πλήρη ανάλυση με κρατήσεις ποσοστού χωρίς Φ.Π.Α.
ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία. Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα
λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.
Άρθρο 6
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
1. Η Λιμενική Επιτροπή Ζακύνθου αποφασίζει για την έγκριση και κατακύρωση του διαγωνισμού το
αργότερο εντός μηνός από της διενέργειάς του.
2. Επίσης η Λιμενική Επιτροπή Ζακύνθου διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης του διαγωνισμού, χωρίς από
την απόφαση αυτή να εδραιώνεται αξίωση κατά του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου και γενικά κατά του
Δημοσίου από τους διαγωνιζόμενους.
Άρθρο 7
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
1. Επιτρέπεται ένσταση κατά της συμμετοχής εταιρείας σ' αυτόν και της νομιμότητας διενέργειας του,
μέχρι και την κατακυρωτική απόφαση, οι οποίες υποβάλλονται στην αρμόδια για την διενέργεια του
διαγωνισμού Αρχή (Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου) εγγράφως ως εξής:
(α) Κατά της συμμετοχής εταιρείας σ' αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας, ως προς την διαδικασία
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά την διάρκειά διεξαγωγής του ίδιου του
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διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή
του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από τον
Οργανισμό και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής της πργ. 7 του
άρθρου 9 του Ν. 2881/2001. Η ένσταση κατά της συμμετοχής εταιρείας σε διαγωνισμό κοινοποιείται
υποχρεωτικά σ' αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.
(β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα
σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών από της καταχώρησης των σχετικών αποφάσεων στο
βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό από τον Οργανισμό που διενεργεί τον διαγωνισμό. Η ένσταση
αυτή εξετάζεται από τον αρμόδιο Οργανισμό και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10)
εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με
απόφαση του Υπουργού, η προθεσμία των δέκα (10) εργασίμων ημερών, μπορεί να παραταθεί.
2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν
γίνονται δεκτές.
3. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.
4. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν κατ΄εφαρμογή του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178Α/05.10.1997) "περί
δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης της συμβάσεως" να ασκήσουν
προσφυγές ενώπιον της Λιμενικής Αρχής ή Οργανισμού, μέσα σε προθεσμία (05) ημερών αφ' ότου
έλαβαν γνώση με οποιονδήποτε τρόπο τυχόν παράνομης πράξης ή παράλειψης σχετικής με το
διαγωνισμό προσδιορίζοντας ειδικώς τις νόμιμες και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά
τους. Το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου οφείλει να αποφανθεί μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την
άσκηση της προσφυγής και αν τη κρίνει βάσιμη λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής.
Άρθρο 8
ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
1. Η Λιμενική Επιτροπή Ζακύνθου κρίνει και αποφασίζει για την εν λόγω εκποίηση και απομάκρυνση των
ναυαγίων ή επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων ή τμημάτων αυτών εντός εύλογου χρόνου, ήτοι εντός
μηνός (όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας). Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να
περιμένουν την παραπάνω απόφαση. Μετά την πάροδο αυτού μπορούν να ζητήσουν εγγράφως να
απαλλαγούν από κάθε υποχρέωση και την επιστροφή της εγγυοδοσίας που κατατέθηκε χωρίς άλλη
απαίτησή τους έναντι του πιο πάνω Οργανισμού που προκήρυξε τον διαγωνισμό.
2. Η ανακοίνωση κατακύρωσης γίνεται με έγγραφο προς τον πλειοδότη από το Λιμενικό Ταμείο
Ζακύνθου.
Άρθρο 9
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ
1. Ο πλειοδότης στον οποίο έγινε αναγγελία κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού είναι
υποχρεωμένος αφενός μεν να καταβάλλει εντός δέκα (10) ημερών το σχετικό τίμημα της προσφοράς
του, αφετέρου δε μέσα στην οριζόμενη στη διακήρυξη προθεσμία να προβεί στην ανέλκυση και
απομάκρυνση του ναυαγίου ή τμημάτων αυτού, είτε με ίδια μέσα και προσωπικό, είτε συμβαλλόμενος
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με τρίτο, ο οποίος κατ' εντολή και για λογαριασμό του πλειοδότη θα προβεί στην ανέλκυση και
απομάκρυνση του ναυαγίου.
2. Στην περίπτωση, που ο πλειοδότης δεν προβεί, μέσα στην ημερομηνία που του ορίστηκε, στην
ανέλκυση του ναυαγίου, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση στο όνομά του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή ύστερα από απόφαση του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου και
επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις:
α. Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής μερικά ή ολικά υπέρ του Δημοσίου.
β. Ανάθεση των εργασιών ανέλκυσης είτε από τον επόμενο πλειοδότη, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης
στο διαγωνισμό, είτε με επαναληπτικό διαγωνισμό ή και χωρίς διαγωνισμό, ανάλογα με τις ανάγκες του
Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου και με καταλογισμό σε βάρος του τυχόν επιπλέον διαφοράς τιμής.
γ. Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του προσφέροντα, από διαγωνισμούς με αντικείμενο την
ανέλκυση και απομάκρυνση ναυαγίων/επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων του Δημόσιου Τομέα.
3. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από κάθε αξίωση του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου για
κάθε θετική ή αποθετική (διαφυγόντα κέρδη) ζημιά, που προήλθε άμεσα ή έμμεσα από την άρνηση του
πλειοδότη να πραγματοποιήσει έγκαιρα τις εργασίες που του κατακυρώθηκαν.
4. Σε περίπτωση που ο πλειοδότης υπαναχωρεί ή δηλώνει αδυναμία εκτέλεσης της ανέλκυσης, ή το
Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου διαπιστώνει σοβαρή ασυνέπεια στην εκτέλεση των συμφωνηθέντων,
κηρύσσει τον πλειοδότη έκπτωτο και του επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις παρακάτω κυρώσεις:
α. Έκπτωση του από την κατακύρωση στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή.
β. Κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης υπέρ του Δημοσίου.
γ. Ανάθεση των σχετικών εργασιών στον επόμενο προσφέροντα στον διαγωνισμό, είτε με επαναληπτικό
διαγωνισμό ή και χωρίς διαγωνισμό ανάλογα τις ανάγκες του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου και τον
καταλογισμό σε βάρος του της τυχόν επιπλέον διαφοράς τιμής.
δ. Εφαρμογή των ποινικών ρητρών λόγω καθυστέρησης ανταπόκρισης.
ε. Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του πλειοδότη από τους διαγωνισμούς με αντικείμενο την
ανέλκυση και απομάκρυνση ναυαγίων/επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων του Δημόσιου Τομέα.
5. Η προθεσμία ανέλκυσης και απομάκρυνσης των ναυαγίων από τον αναδειχθησόμενο πλειοδότη
ορίζεται εντός ενός (1) μηνός από τη κοινοποίηση σ’ αυτόν του κατακυρωτικού αποτελέσματος του
διαγωνισμού.
Άρθρο 10
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
1. Το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου διατηρεί το δικαίωμα εφόσον υφίσταται γεγονός που συνιστά ανωτέρα
βία και εφόσον ο πλειοδότης δεν έχει ουδεμία απόκλιση από τις υποχρεώσεις του να προβαίνει σε
ανανεώσεις του χρόνου που έχει καθορισθεί για την ανέλκυση για όσο διάστημα απαιτηθεί και όχι πέραν
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των έξι (6) μηνών συνολικής ανανέωσης από την ημέρα κοινοποίησης προς τον πλειοδότη του
κατακυρωτικού αποτελέσματος του διαγωνισμού. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται στην
οικονομική προσφορά να καθορίσει το ποσοστό αναπροσαρμογής του τιμήματος για το χρονικό
διάστημα έξι (6) μηνών.
2. Ο ανάδοχος πλειοδότης απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για την πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών
του υποχρεώσεων, ή την αδυναμία εκτέλεσης αυτών εφόσον αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία.
Ως γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία θεωρείται κάθε γεγονός ανεξάρτητο από τη βούλησή του, το οποίο
δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί με την καταβολή άκρας σύνεσης και επιμέλειας, όπως ασυνήθη καιρικά
φαινόμενα, θεομηνίες σεισμοί, επιδημίες, καταστάσεις μόλυνσης του περιβάλλοντος ή συγκέντρωσης
τοξικών, βιολογικών ή ραδιενεργών στοιχείων σε έκταση και βαθμό που να απειλούν άμεσα τη ζωή
ανθρώπων, πλημμύρες, πόλεμος, εχθροπραξίες, τρομοκρατικές ή γενικευμένες συρράξεις και βίαιες
ενέργειες, εξέγερση, βομβαρδισμοί, πυρκαγιά, έκρηξη, και κάθε άλλη παρεμφερής ή ισοδύναμη
κατάσταση, η οποία δεν είναι εύλογα δυνατόν να προβλεφθεί και να αντιμετωπισθεί άμεσα και
αυτοδύναμα.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου άμεσα και σε κάθε
περίπτωση πριν την παρέλευση της επόμενης μέρας το συμβάν της ανωτέρας βίας και να τεκμηριώσει
αυτό με κάθε νόμιμο μέσο, ενώ το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου υποχρεούται εντός δεκαπέντε ημερών να
απαντήσει εγγράφως εάν αποδέχεται ότι το γεγονός αυτό πράγματι συνιστά ανωτέρα βία.
Άρθρο 11
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο της παρούσας είναι η επιλογή φυσικού ή νομικού προσώπου, που διαθέτει την
αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στην απομάκρυνση ναυαγίων, για την εκτέλεση του συνόλου
των εργασιών που απαιτούνται για την απομάκρυνση του ακινητούντος και επιβλαβούς πλοίου Ε/Γ-Τ/Ρ
«ΕΥΡΩΣΤΑΡ» Ν.Ζ. 04 που βρίσκεται στη λιμενική περιοχή αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου
Ζακύνθου, δηλαδή στο λιμένα Ζακύνθου, στο θαλάσσιο χώρο της υπό κατασκευής μαρίνας Ζακύνθου.
Το πλοίο είναι το εξής :
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΟΝΟΜΑ: ΕΥΡΩΣΤΑΡ
ΝΗΟΛΟΓΙΟ: ΖΑΚΥΝΘΟΥ 04
ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ: Ε/Γ-Τ/Ρ
ΜΗΚΟΣ: 26,15
ΠΛΑΤΟΣ: 6,00
ΒΑΘΟΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ: 2,21
ΚΟΧ: 143,24
ΚΚΧ: 86,90
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ: 2MEK DAEWOO 360 X 2 (720 HP, 530 KW)
Α1 .ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του ΠΛΟΙΟΥ:
Το εν θέματι πλοίο το οποίο βρίσκεται πρυμνοδετημένο στην υπό κατασκευή μαρίνα στο λιμένα
Ζακύνθου, είναι ημιβυθισμένο λόγω εισροής θαλάσσιου ύδατος. Η πρύμνη του εν θέματι πλοίου έχει
κάτσει στο βυθό (βάθος θάλασσας περίπου δύο μέτρα και πενήντα εκατοστά) και τα θαλάσσια ύδατα
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έχουν εισέλθει και από τα φινιστρίνια. Επί του σκάφους δεν υπάρχουν καύσιμα και λιπαντικά.
Β. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ-ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ
Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται και τα κατωτέρω:
- Έλεγχος για να διαπιστωθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το πλοίο, ώστε να ληφθούν τα
κατάλληλα μέτρα για την απομάκρυνσή του.
- Εκτέλεση των Απαιτούμενων ενεργειών και εργασιών για την ασφαλή απομάκρυνσή του πλοίου από τη
Λιμενική Ζώνη του λιμένος Ζακύνθου, σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκεται.
-Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη και τον περιορισμό τυχόν ρύπανσης από τις
εργασίες απομάκρυνσης καθώς και για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.
Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποτροπή πρόκλησης ναυαγίου, ατυχημάτων, ζημιών
από τις εργασίες απομάκρυνσης.
Καθαρισμός όλης της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών από πετρελαιοειδή κατάλοιπα και
απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής, που τυχόν διασκορπιστούν, οπουδήποτε ευρίσκονται αυτά (σε
βυθό, επιφάνεια θαλάσσης, παραλία ή κρηπίδωμα), συλλογή τους, μεταφορά τους και τελική διάθεση
με νόμιμο περιβαλλοντικά τρόπο.
Μελέτη : Οι συμμετέχοντες, με την προσφορά τους θα υποβάλλουν πλήρη μελέτη, στην οποία θα
αναπτύσσεται αναλυτικά η προτεινόμενη μεθοδολογία εκτέλεσης των εργασιών και η οποία θα αποτελεί
ουσιαστικό στοιχείο αξιολόγησης της προσφοράς, αναφέροντας τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν και
το προσωπικό.
Επίσης οι συμμετέχοντες, με την προσφορά τους, θα δηλώνουν τον χρόνο, τον τρόπο και τον τόπο
τελικής διάθεσης του επικίνδυνου & επιβλαβούς πλοίου - πλωτού ναυπηγήματος.
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί με δική του ευθύνη, δαπάνες και έξοδα σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την
απομάκρυνση του πλοίου.
Οποιεσδήποτε άδειες απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών αυτών όπως άδειες ανέλκυσης,
καταδυτικών τεχνικών εργασιών, άδειες ρυμούλκησης, gas freeing, εξαγωγής και μεταφοράς τυχόν
αποκομμένων τμημάτων του πλοίου, μυοκτονίας, άντλησης και παράδοσης πετρελαιοειδών καταλοίπων
καθώς και απορριμμάτων, πιστοποιητικά μη οφειλής στο ΝΑΤ, Δ.Ο.Υ. πλοίων, Ν.Ε., Τ/Κ που αφορούν το
προς απομάκρυνση και διάθεση πλοίο, πριν την έναρξη των εργασιών, από Λιμενικές ή άλλες Αρχές, θα
εκδοθούν, εφόσον απαιτούνται, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.
Ο ανάδοχος εγγυάται ότι διαθέτει αυτός, ή το τρίτο πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατ' εντολή και για
λογαριασμό του, τις απαιτούμενες γνώσεις και υποδομή για την εκτέλεση του έργου και ότι θα τηρήσει
τις κείμενες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Ο ανάδοχος έχει αποκλειστική αστική, ποινική και διοικητική ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά,
απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού του Λ.Τ. Ζακύνθου για
οποιαδήποτε ζημία ή απαιτήσεις, οι οποίες θα προέλθουν από δικές του, ή των προστηθέντων του
ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόμενες σε δόλο ή αμέλεια, κατά την εκτέλεση των εργασιών ή και εξ
αφορμής αυτών ως και από οποιαδήποτε αιτία και τυχόν χερσαία, θαλάσσια ή ατμοσφαιρική ρύπανση
και υποχρεούται να ασφαλίσει το υπό εκτέλεση έργο, ώστε να καλύπτει όλους τους κινδύνους και τυχόν
ρύπανση.
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Η εν λόγω ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβάνει τη γενική αστική ευθύνη του αναδόχου έναντι τρίτων για
ποσό ίσο με αυτό του άρθρου 7 του Ν. 2881/2001 αναλογικά εφαρμοζομένου.
Αντίγραφο του σχετικού ασφαλιστηρίου θα προσκομισθεί εντός προθεσμίας 10 ημερών από την
κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 άρθρο 8, με την
οποία θα δεσμεύεται ότι διαθέτει όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο και τις οικείες διατάξεις μέσα για
την προστασία των εργαζομένων.
Τέλος, ο ανάδοχος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα προσκομίσει στην Υπηρεσία για το πλοίο
Πιστοποιητικά Διαγραφής από τα Νηολόγια και Βεβαίωση Διάλυσης από το διαλυτήριο. Το Λιμενικό
Ταμείο Ζακύνθου δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες ή ατυχήματα που είναι δυνατόν να συμβούν
στο προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιουσδήποτε τρίτους κατά την εκτέλεση των εργασιών, μέχρι την
ολοκλήρωσή τους. Ακόμα το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν κλοπές
υλικών, εξαρτημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων του αναδόχου, ο οποίος οφείλει να μεριμνήσει για
την επαρκή και αποτελεσματική φύλαξή τους. Επίσης το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου δεν αναλαμβάνει
καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε
φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ.
- Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το Λιμένα Ζακύνθου, κατόπιν συνεννόησης με το
Λιμεναρχείο Ζακύνθου τηλ. 26950-28117/118 προκειμένου να εκτιμήσουν οι ίδιοι το προς απομάκρυνση
και τελική διάθεση πλοίο.
Άρθρο 12
ΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση, που θα προκύψει μεταξύ του πλειοδότη και του Λιμενικού Ταμείου
Ζακύνθου και θα αφορά την εκτέλεση της ανέλκυσης, θα επιλύεται από τα αρμόδια καθ' ύλη τακτικά
δικαστήρια στην περιφέρεια των οποίων εδρεύει το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου με εφαρμογή του
Ελληνικού Δικαίου. Σε περίπτωση προσφυγής του πλειοδότη στα Ελληνικά δικαστήρια δεν του παρέχεται
το δικαίωμα αναβολής ή διακοπής των υποχρεώσεών του κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών
ανέλκυσης.
2. Δύναται επίσης, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου και του αναδόχου,
οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία που θα προκύψει από τις εργασίες ανέλκυσης, να επιλυθεί διαιτητικά
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρο 867 και επόμενα) .
3. Το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν
από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ. για τα
αναφερόμενα στη παρούσα ναυπηγήματα.
4. Το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου δικαιούται να παρακολουθεί και εποπτεύει την πρόοδο των εργασιών
που έχουν ανατεθεί στον ανάδοχο, καθώς και να ορίζει προς τούτο κατάλληλο κατά την κρίση της/του
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή πρόσωπα.
5. Ο ανάδοχος πλειοδότης, εγγυάται με γραπτή αντίστοιχη δήλωσή του θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής του, ότι διαθέτει αυτός, ή το τρίτο πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατ' εντολή και για λογαριασμό
του, τις απαιτούμενες γνώσεις και υποδομή για την εκτέλεση του έργου και ότι θα τηρήσει τις κείμενες
διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, καθώς επίσης και τις διατάξεις της νομοθεσίας
περί προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος έναντι του Λιμενικού
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Ταμείου Ζακύνθου για πλημμελή εκτέλεση ή τυχόν μη εκτέλεση ολοκλήρωση του έργου εντός της
προβλεπόμενης κατά τα ανωτέρω προθεσμίας, καθώς και για οποιαδήποτε ζημιά ή απαιτήσεις τρίτων,
οι οποίες θα προέλθουν δικές του, ή των προστιθέντων του, ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόμενες σε
δόλο ή αμέλεια.
Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή της πλημμελούς ή της μη εκτέλεσης του δια της παρούσας ιστορούμενου
έργου, και ανεξάρτητα της τυχόν αστικής ευθύνης του φυσικού ή νομικού προσώπου καταπίπτει υπέρ
του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου, με απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής Ζακύνθου ως ποινική ρήτρα το
ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στους γενικούς όρους του
διαγωνισμού.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο παρών διαγωνισμός αποβεί άγονος κατά την οριζόμενη υπό της
παρούσης προθεσμία, τότε αυτός θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της
παρούσας προκηρύξεως την 7-09-2018 ημέρα Παρασκευή την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Γίνεται μνεία
ότι κάθε νέα προσφορά για τον επαναληπτικό διαγωνισμό συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά θα γίνεται δεκτή στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου έως και την 6-09-2018
ημέρα Πέμπτη
Από την παρούσα διαδικασία δεν προκύπτει δαπάνη που να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Λ.Τ.
Ζακύνθου. Η περίληψη της διακήρυξης να δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών
και σε μία (1) τοπική εφημερίδα άπαξ. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον τελικό
πλειοδότη.
Εσωτερική Διανομή:
- Αρμόδιο υπάλληλο για τοιχοκόλληση
-Αρμόδιο υπάλληλο για ανάρτηση στην «Διαύγεια»
-Αρμόδιο υπάλληλο για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Λ.Τ.Ζ. (www.zakynthosport.gr)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Λ.Τ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΒΑΣ
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