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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 
   
Ταχ. ∆/νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9  
Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία  
Πληροφορίες : Τηνιακός Ιωσήφ  
Τηλ. : +30 28433 41307  
Fax : +30 28430 24584  

e-mail : info@sitia.gr   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 
 
  Σητεία, 23/10/2012 
   Αρ. Πρωτ.: 5385  
Αρ. Μελέτης: 28/2012 

 
 

 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ 
 

Προµήθεια εξοπλισµού  
για το λιµάνι / µαρίνα του ∆ήµου Σητείας  

στο πλαίσιο του Έργου PARA - MARE TOURISM  
του Προγράµµατος ∆ιασυνοριακής Συνεργασία  

Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 
 

ΤΜΗΜΑ Α:  Προµήθεια εξοπλισµού µηχανηµάτων Pillars ( Μετρητές παροχής νερού και ρεύµατος και 
ηλεκτρονικά κλειδιά) 
ΤΜΗΜΑ Β: Προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ασύρµατο δίκτυο wifi) 
 
 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 33.000,00€ µε ΦΠΑ ή 26.829,27 € πλέον ΦΠΑ 
                          Π/Υ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α: 30.000,00€ µε ΦΠΑ ή 24.390,24 € πλέον ΦΠΑ 
                          Π/Υ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β: 3.000,00€ µε ΦΠΑ ή 2.439,02 € πλέον ΦΠΑ 
 
 
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαµηλότερη τιµή  
 
 
 
 
 
 
 
 

Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ)  
κατά ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά ποσοστό 20%, 
 στο πλαίσιο του Προγράµµατος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013» 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 
 
Σητεία, 23/10/2012 
Αρ. Πρωτ.: 5385 
Αρ. Μελέτης: 28/2012 

 
 

 
∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 
Ο ∆ήµαρχος Σητείας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισµό σε τµήµατα µε σφραγισµένες 
προσφορές σύµφωνα µε: 
• την Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΦΕΚ 185Β) (ΕΚΠΟΤΑ) 
• το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) 
• το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 (114 Α) 
• την Υ.Α. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291 Β)  
• την Υ.Α. 14023/ΕΥΘΥ521/31.3.2010 (ΦΕΚ 415Β)  περί συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου 

των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και τον 
ισχύοντα Οδηγό του Προγράµµατος  

• το µε αρ. πρωτ. 3000975/Υ∆1941/3-5-2011 έγγραφο της Κοινής Τεχνικής Γραµµατείας του 
Προγράµµατος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013»  

• τη µε αριθµό 148/2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σητείας µε θέµα «Αποδοχή 
συγχώνευσης των δύο έργων µε ακρωνύµιο ΠΑΡΑ.ΤΟΥΡΙΣΜ και MARE – TOURISM στα πλαίσια 
του Π∆Σ ΕΛΛΑ∆Α – ΚΥΠΡΟΣ 2007–2013  

• την από 31-10-2011 και µε κωδικό Κ1_01_12 Σύµβαση Χρηµατοδότησης της πράξης µε τίτλο 
«Προβολή & Ψηφιακή Στήριξη του Θαλάσσιου Τουρισµού και ∆ηµιουργία Παρατηρητηρίου 
Τουρισµού σε Κύπρο, Κρήτη και Κω» και ακρωνύµιο «PARA – MARE TOURISM», η οποία έχει 
ενταχθεί στο Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 και συνοδεύεται 
από το εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο. 

• τη µε αριθµό 28/2012 Μελέτης - Τεχνικής Περιγραφής που συντάχθηκε από την υπηρεσία του ∆ήµου 
• Την µε αριθµό 255/12 απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου Σητείας για την έγκριση της προµήθειας 
• τη µε αριθµό 226/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Σητείας µε την οποία 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού 
• τη µε αριθµό 43/2012 απόφαση της Λιµενικής επιτροπής για την αποδοχή της προµήθειας από το 

∆ήµο Σητείας του εξοπλισµού των παραδοτέων Π.3.3. και Π.5.2.5 του έργου PARA MARE 
TOURISM σε χώρο ευθύνης του (λιµάνι / µαρίνα Σητείας) και τη δέσµευση ανάληψης της 
συντήρησης και της λειτουργίας αυτών.  

 
και µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή, εφόσον τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές.  
 
Ο διαγωνισµός αφορά την προµήθεια εξοπλισµού για το λιµάνι  / µαρίνα του ∆ήµου Σητείας στο 
πλαίσιο του Έργου PARA - MARE TOURISM του Προγράµµατος ∆ιασυνοριακής Συνεργασία 
Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013. Ειδικότερα, η προµήθεια αφορά: 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α: Προµήθεια εξοπλισµού Μηχανηµάτων Pillars (Μετρητές παροχής νερού και 
ρεύµατος και ηλεκτρονικά κλειδιά) 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β:Προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ασύρµατο δίκτυο wifi). 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
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∆απάνη 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι 33.000,00 € µε το ΦΠΑ ή 26.829,27 € πλέον 
ΦΠΑ, ήτοι: 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α: 30.000,00 € µε το ΦΠΑ ή 24.390,24 € πλέον ΦΠΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β: 3.000,00 € µε το ΦΠΑ ή 2.439,02 € πλέον ΦΠΑ 
 
Η δαπάνη θα αντιµετωπιστεί µε υπάρχουσα πίστωση στον τρέχοντα προϋπολογισµό του ∆ήµου Σητείας, 
ύψους: 33.000,00€ (ΚΑ 70-7135.001 & 70-7134.001). Η προµήθεια πραγµατοποιείται στο πλαίσιο των 
παραδοτέων Π.3.3.3  “Προµήθεια Εξοπλισµού” και Π.5.2.5 “Προµήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού” του 
∆ήµου Σητείας για το εγκεκριµένο έργο PARA - MARE TOURISM «Προβολή & Ψηφιακή Στήριξη του 
Θαλάσσιου Τουρισµού και ∆ηµιουργία Παρατηρητηρίου Τουρισµού σε Κύπρο, Κρήτη και Κω» 
(Κ1_1_12) στο πλαίσιο του Προγράµµατος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 
(ΣΑΕΠ 2011ΕΠ30280040). Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 
ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά ποσοστό 20%. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

Πληροφορίες 
Τα έγγραφα της προµήθειας και διευκρινίσεις επί τοις παρούσας διακήρυξης µπορούν να ζητηθούν από 
την Τεχνικη Υπηρεσια του ∆ήµου Σητείας.   

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Ηµεροµηνία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο µέχρι την 12/11/2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 
π.µ., στο δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Σητείας (Γραφείο Πρωτοκόλλου: Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 
9, 72300 Σητεία), µε την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 
«Προµήθεια εξοπλισµού για το λιµάνι / µαρίνα του ∆ήµου Σητείας στο πλαίσιο του Έργου PARA - 
MARE TOURISM του Προγράµµατος ∆ιασυνοριακής Συνεργασία Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013». 
Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσµες, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.  
Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους, ιδιοχείρως ή αποστέλλοντας τον 
ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µέσω Courier στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου Σητείας. 
Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν µέχρι τις 9/11/12 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 12/11/2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ., στο δηµοτικό 
κατάστηµα του ∆ήµου Σητείας από τριµελή Επιτροπή που έχει οριστεί µε απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Ηµεροµηνία αποσφράγισης οικονοµικών προσφορών 

Η αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών θα γίνει, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 
τεχνικών και λοιπών στοιχείων των προσφορών, την ηµεροµηνία και ώρα, που θα ορίσει η Επιτροπή και 
θα κάνει γνωστό στους ενδιαφερόµενους µε έγγραφο της. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
Γλώσσα 

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και την συµµετοχή σε αυτόν 
συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Προέλευση προµηθειών – ∆ικαίωµα συµµετοχής 

1. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν την προµήθεια: 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α: Μετρητών παροχής νερού και ρεύµατος και ηλεκτρονικά κλειδιά 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β: Aσύρµατου δικτύου wifi 
εγχώριας ή αλλοδαπής προέλευσης, ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα του 
ΕΚΠΟΤΑ. 
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2. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν: 
α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί, που έχουν επαγγελµατική 
δραστηριότητα σε αντικείµενο συναφές µε αυτό της παρούσας διακήρυξης και λειτουργούν νόµιµα στην 
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997. 
β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι Ενώσεις / 
Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριµένη νοµική µορφή κατά την υποβολή της προσφοράς. Σε 
περίπτωση που Ένωση / Κοινοπραξία επιλεγεί είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριµένη 
νοµική µορφή, εάν της ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι 
αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. 
Για τις κοινοπραξίες ή τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει να τηρούνται 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
Στην προσφορά θα αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό 
µέρος του Έργου µε το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου. 
Όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε 
άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. 
 
3. Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του π.δ. 
60/2007 και συγκεκριµένα εάν: 
α) Υπάρχει σε βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συµµετοχή σε εγκληµατική 
οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1). 
β) Υπάρχει σε βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της 
πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1997, σελ.2). 
γ) Υπάρχει σε βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 
της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 
316 της 27.11.1995, σελ.48). 
δ) Υπάρχει σε βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του Π∆ 60/16.3.2007 ΦΕΚ64Α). 
ε) Βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια 
διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις. 
στ) Κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία 
προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 
ζ) Καταδικάσθηκαν µε δικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα που αφορά την 
επαγγελµατική διαγωγή τους. 
η) ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη ελληνική 
νοµοθεσία. 
θ) ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη ελληνική νοµοθεσία. 
Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισµού ισχύουν 
για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισµού και για 
έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το 
διαγωνισµό. 
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4. Για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν στον κυρίως φάκελο 
στοιχεία που αποδεικνύουν τη φερεγγυότητά τους, την επαγγελµατική αξιοπιστία τους και την τεχνική 
επάρκειά τους (π.χ. εταιρική παρουσίαση, τεχνικό προσωπικό και εξοπλισµός, πιστοποιήσεις, 
αποδεικτικά ποιότητας προϊόντων κ.λπ.).   
 
Ο ∆ήµος Σητείας έχει δικαίωµα να ελέγξει µε κάθε νόµιµο τρόπο την αλήθεια των ανωτέρω δηλουµένων.   
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στους διαγωνισµούς υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους και τα εξής 
δικαιολογητικά: 
 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό που είναι το 5% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσης δαπάνης της παρούσας διακήρυξης., ήτοι 1.500,00 ΕΥΡΩ για το ΤΜΗΜΑ Α και 
150,00 ΕΥΡΩ για το ΤΜΗΜΑ Β. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής είναι 
µεγαλύτερος κατά τουλάχιστον ένα (1) µήνα από το χρόνο ισχύς της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 
10 της παρούσης.  
Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το 
ειδικό επάγγελµα τους (φυσικά πρόσωπα) ή το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (νοµικά 
πρόσωπα), κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικά θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
(6) µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 
Για αλλοδαπούς τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισµοί, οι ενώσεις προµηθευτών 
ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
3. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του 
(για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού του 
διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα 
οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που 
έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή 
των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. Για τις ατοµικές επιχειρήσεις, Βεβαίωση Έναρξης 
∆ραστηριότητας από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
 
4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 
οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού που συµµετέχουν, µε ηµεροµηνία θεώρησης γνησίου 
υπογραφής ταυτόσηµη µε την ηµεροµηνία σύνταξης και υποβολής της, στην οποία δηλώνεται ότι, µέχρι 
και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: 
Α) ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα, ήτοι: για συµµετοχή σε 
εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, ή νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ή 
για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
Β) ∆εν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Τα αλλοδαπά 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς 
και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
Γ) ∆εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του 
ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά 
νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης, των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά 
νοµικά πρόσωπα). 
∆) ∆εν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Τα 
αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη 
ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 
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Ε) ∆εν τελούν υπό παύση εργασιών. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν 
υπό παύση εργασιών ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση. 
ΣΤ) Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
Ζ) ∆εν τελούν σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας καθώς και δεν τους έχει επιβληθεί η ποινή 
του αποκλεισµού από διαγωνισµούς µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
Η) Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς). 
Θ) Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών, 
κατά περίπτωση, και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 της παρούσας. 
Σε περίπτωση που οι προσφέροντες είναι νοµικά πρόσωπα η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται 
από νόµιµο εκπρόσωπό τους. 
 
5. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε 
την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του 
εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά 
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 
ένωση ή κοινοπραξία. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Τρόπος κατάθεσης προσφορών 

1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέσα 
στην προθεσµία που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη. 
 
2. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια Επιτροπή τον διαγωνισµό την ηµέρα και ώρα του 
διαγωνισµού. 
 
3. Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι, µαζί µε την προσφορά, πρέπει να καταθέσουν δείγµατα των 
προσφεροµένων υλικών, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισµό στο Γραφείο προµηθειών του 
∆ήµου , η δε σχετική απόδειξη , ή το δελτίο αποστολής υποβάλλεται µαζί µε τα δικαιολογητικά στην 
προσφορά τους. 
 
4. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται 
από το πρωτόκολλο του ∆ήµου , µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα καταθέτονται στην 
Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη του διαγωνισµού. 
 
5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποσταλµένες προσφορές δεν πληρούν τα 
οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαµβάνονται 
υπόψη. 
 
6. Προσφορές που καταθέτονται στην Υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις 
προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από την προκήρυξη, προκειµένου να 
αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή καταθέτονται στην 
Υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα. 
 
7. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 
β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια δηλαδή: Προς το ∆ήµο Σητείας 
Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού «Προµήθεια εξοπλισµού για το λιµάνι / µαρίνα του ∆ήµου 



Σελίδα 7 από 32 

Σητείας  στο πλαίσιο του Έργου PARA - MARE TOURISM  του Προγράµµατος ∆ιασυνοριακής 
Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013». 
γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. 
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
8. Όλες οι προσφορές θα είναι συνταγµένες στην Ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα αποκλείονται. 
Εξαίρεση αποτελούν οι τεχνικοί όροι και τα φυλλάδια τεχνικών όρων (prospectus) τα οποία δύναται να 
υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
Προσφορές 

Είναι δυνατή η υποβολή τµηµατικών προσφορών για ένα ή περισσότερα τµήµατα της παρούσας. Σε 
περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα του ενός τµήµατα οι υποψήφιοι οφείλουν να 
καταθέσουν, επί ποινή απαράδεκτου, χωριστή προσφορά ανά τµήµα.  
 
Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις 
ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 8 της παρούσης. Προσφορές που υποβάλλονται 
ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την 
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 
 
Ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο την χαµηλότερη µόνο τιµή συνεπώς στον κυρίως Φάκελο προσφοράς 
τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συµµετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό, 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. 
 
Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον 
κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξάσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον 
προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις 
προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτή. 
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την 
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
 
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή µη σύµφωνες µε τους 
όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
 
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, 
εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν 
αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων να αναφέρει στη προσφορά του τους όρους της 
προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά 
την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση 
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 
 
∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε 
ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο 
Χρόνος ισχύος των προσφορών 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για τρεις (3) µήνες από την εποµένη της 
διενέργειας του διαγωνισµού καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά 
τους. 
 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
 
3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από την λήξη 
της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την διακήρυξη. 
 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 
µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ.5 
και 23 παρ.2. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Αντιπροσφορές 

Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, 
απαράδεκτες. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του, ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού Υπηρεσία, 
µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ.1α. 
β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σε αυτόν µόνο από 
προµηθευτή που συµµετέχει στον διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για τη 
διενέργεια διαγωνισµού Επιτροπή, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του 
αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά 
εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το 
όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στην Οικονοµική Επιτροπή 
που αποφαίνεται τελικά. 
 
2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους γενικά που 
αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για την νοµιµότητα τους και είναι δυνατή η 
προσβολή τους στο Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 
 
3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, προ της 
υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 
 

Άρθρο 13ο 
Προσφερόµενη τιµή 

Με την προσφορά η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα, όπως καθορίζεται στην 
παρούσα διακήρυξη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχών υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ για την παράδοση του υλικού στο ∆ήµο που προβλέπεται στην 
διακήρυξη.  
Επίσης, η δαπάνη για τις δηµοσιεύσεις περιλήψεων των διακηρύξεων  βαρύνει τον ανάδοχο . 
Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ∆ήµος απαλλάσσεται της καταβολής δασµών κατά 
τον εκτελωνισµό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες. 
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2. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ευρώ. 
 
3. Εάν η προσφερόµενη τιµή είναι σε άλλο νόµισµα ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ που αναφέρονται 
στο άρθρο 16. 

 
Άρθρο 14ο 

Αποσφράγιση των προσφορών 
1. Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη. 
Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. 
 
2. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
 
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα 
τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. 
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από το 
παραπάνω όργανο µέχρι να κριθεί η προσφορά εάν είναι σύµφωνη µε την τεχνική περιγραφή της 
διακήρυξης. 
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που 
υποβάλλουν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει 
και σφραγίζει, κάνει δεκτές τις προσφορές που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 7ο 
της διακήρυξης και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές τις διακήρυξης και 
απορρίπτει τις υπόλοιπες. 
Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει, µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και της 
αξιολόγησης των τεχνικών και λοιπών στοιχείων των προσφορών, την ηµεροµηνία και ώρα, που θα 
ορίσει η Επιτροπή και θα κάνει γνωστό στους ενδιαφερόµενους µε έγγραφο της. 
 
3. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια. Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη 
διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στον διαγωνισµό 
καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 

Άρθρο 15ο 
Αξιολόγηση προσφορών 

Ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο την χαµηλότερη προσφορά από οικονοµική άποψη, εφόσον οι 
τεχνικές προδιαγραφές και τα δείγµατα που κατατέθηκαν συµφωνούν µε τις τεχνικές προδιαγραφές της 
µελέτης ανά είδος. 
Για την επιλογή της χαµηλότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές 
σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στην διακήρυξη ουσιώδεις όρους. 
Η τελική επιλογή του προµηθευτή γίνεται ανά τµήµα, σύµφωνα µε τη χαµηλότερη προσφορά. 
 

Άρθρο 16ο 
Κατακύρωση αποτελεσµάτων διαγωνισµού – Υπογραφή Σύµβασης 

1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν 
µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α’ 290), οφείλει να υποβάλει, τα εξής έγγραφα 
και δικαιολογητικά: 
Α) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης εντός του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της 
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη 
δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκηµα, ήτοι: για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, 
απάτη, ή νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας. 
Για τα νοµικά πρόσωπα, το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως άνω 
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παραγράφων, αφορά τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., τον 
Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη 
περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του. 
Β) Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό παύση 
εργασιών, δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση, δεν τελεί σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελεί σε 
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
Γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά 
την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 
 
Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 
πιστοποιητικά, ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να 
αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη 
βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου 
ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας, που είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. Στην κατά 
τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται 
τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές 
καταστάσεις. 
 
2. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός της ως άνω 
προθεσµίας στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. Η αρµόδια Επιτροπή προβαίνει σε 
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί µε πρόσκληση-ανακοίνωση, η οποία θα αποσταλεί 
και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί. 
Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του 
φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
λαµβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών 
από την ηµεροµηνία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, προσερχόµενοι στην αρµόδια 
Υπηρεσία. 
 
3. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να προσέλθει στην Υπηρεσία, εντός δέκα 
(10) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ως άνω ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, το ύψος της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας πλέον ΦΠΑ, µε χρόνο ισχύος τουλάχιστον 
δύο (2) µήνες µεγαλύτερο από τη συµβατικό χρόνο παράδοσης. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον 
προµηθευτή µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. 

 
Άρθρο 17ο 
Εγγυήσεις 

Οι προβλεπόµενες εγγυήσεις εκδίδεται από αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα 
που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ε.Ε. και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών 
µελών αυτό το δικαίωµα. 
Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από µη ελληνική Τράπεζα, τότε µπορεί να είναι συντεταγµένη σε µία 
από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσηµη 
επικυρωµένη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. 
Για το περιεχόµενο των εγγυητικών επιστολών εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από το άρθρο 26 του 
ΕΚΠΟΤΑ.  
Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας φυσικών ή νοµικών προσώπων θα πρέπει να σηµειώνεται στην 
εγγύηση καλής εκτέλεσης ότι καλύπτει όλα τα µέλη της ένωσης αλληλεγγύως.  
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Άρθρο 18ο 
Τρόποι πληρωµής 

Η προσφερόµενη τιµή είναι σταθερή και αµετάβλητη και ισχύει για όλη την διάρκεια της προµήθειας και 
δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 
Η πληρωµή µετά την παραλαβή των υλικών και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δε διαπιστώσει κανένα 
πρόβληµα ως προς την ποιότητα και την καταλληλότητα των υλικών. 

 
Άρθρο 19ο 

Χρόνος και τόπος παράδοσης 
Τα υπό προµήθεια είδη παραδίδονται, σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο χρονοπρογραµµατισµό του έργου 
PARA MARE TOURISM για τα παραδοτέα του ∆ήµου Σητείας και ο οποίος προσδιορίζεται στη  
σχετική σύµβαση που θα υπογραφεί µε τους προµηθευτές.  
Ο χρόνος παράδοσης της προµήθειας είναι δύο (2) µήνες µετά την υπογραφή της σύµβασης 
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση. 

 
Άρθρο 20ο 

Έκπτωση προµηθευτή 
• Όταν δεν προσέλθει να υπογράψει ο προµηθευτής µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε (παρ.5 

άρθρο 24, παρ.1 άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ) κηρύσσεται έκπτωτος και γίνεται κατάπτωση της 
εγγύησης. 

• Όταν δεν παραδώσει τα υλικά εντός του χρόνου που ορίζεται στη Σύµβαση, χωρίς να υποβάλει 
αίτηµα παράτασης (παρ.2 άρθρο 27 ΕΚΠΟΤΑ). 

• Όταν δεν αντικαθιστά εντός της νόµιµης προθεσµίας τα υλικά που κρίθηκαν ακατάλληλα (παρ.1 
άρθρο 34 ΕΚΠΟΤΑ) 

• Όταν δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά µέσα στο χρόνο που 
συµφωνήθηκε. 

Οι κυρώσεις µετά από απόφαση ∆.Σ. είναι: 
1. Κατάπτωση, ολική ή µερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
2. Προµήθεια του υλικού σε βάρος του. 
3. Απαγόρευση ανάληψης προµηθειών του ∆ήµου για 6-12 µήνες. 

 
Άρθρο 21ο 
∆ηµοσίευση 

Η περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύεται µια φορά σε ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού Λασιθίου. 
Επίσης, το αναλυτικό τεύχος διακήρυξης και η τεχνική µελέτη είναι αναρτηµένα στην επίσηµη 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Σητείας http://www.sitia.gr/, καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισµού (τουλάχιστον 
15 ηµέρες). Το παρόν αναρτάται στο ∆ιαδίκτυο, µέσω του Προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.  
 
 
 

Ο ∆ήµαρχος Σητείας  

 

Θοδωρής Πατεράκης 
 
 



 

                                                       

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 
Σητεία, 23/10/2012 
Αρ. Πρωτ.: 5385                 

 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 
Ο ∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ διακηρύττει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό (ΕΚΠΟΤΑ) σε τµήµατα µε σφραγισµένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια εξοπλισµού για το λιµάνι / 
µαρίνα του ∆ήµου Σητείας στο πλαίσιο του Έργου PARA - MARE TOURISM του Προγράµµατος 
∆ιασυνοριακής Συνεργασία Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013. Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά ποσοστό 
20%. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 33.000,00  ΕΥΡΩ  µε το ΦΠΑ και 
αφορά: 
- στο ΤΜΗΜΑ Α:Προµήθεια Εξοπλισµού Mηχανηµάτων Pillars  (Μετρητές παροχής νερού και ρεύµατος και 
ηλεκτρονικά κλειδιά)                      Π/Υ  30.000,00 € µε το ΦΠΑ 
- στο ΤΜΗΜΑ Β: Προµήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισµού (Aσύρµατο δίκτυο wifi)  Π/Υ 3.000,00 € µε το ΦΠΑ 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον  για το σύνολο της προµήθειας ή και για τµήµα 
αυτής.    
 
Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 
α) Φυσικά πρόσωπα (προµηθευτές) της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής 
β) Νοµικά πρόσωπα (προµηθευτές) της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής 
γ) Συνεταιρισµοί ή κοινοπραξίες ή ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
και απασχολούνται µε την παραγωγή ή προµήθεια ειδών που αποτελούν αντικείµενο της προκηρυσσόµενης 
προµήθειας.  
 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης 
δαπάνης της παρούσας διακήρυξης µε το Φ.Π.Α., ήτοι 1.500,00 ΕΥΡΩ για το ΤΜΗΜΑ Α και 150,00 ΕΥΡΩ 
για το ΤΜΗΜΑ Β. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρόνο τριών (3) µηνών, από την επόµενη της 
ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 
∆ιάρκεια της σύµβασης: 2 µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής. 
 
Τα έγγραφα πού αφορούν στην προµήθεια µπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόµενοι από το ∆ήµο Σητείας 
Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9, 72300 Σητεία, υπεύθυνος πληροφοριών Τηνιακός Ιωσήφ , τηλέφωνο 
2843341307, tiniakos@sitia.gr), κατά τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες ή από την ιστοσελίδα  του  
∆ήµου http://www.sitia.gr.  
 
Οι προσφορές που αποστέλλονται,  µέσω ταχυδροµείου ή courier, µπορεί να κατατίθενται το αργότερο µέχρι 
την 9/11/2012, ηµέρα ∆ευτέρα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου στο Σητείας (Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 
9   ΤΚ .72300 Σητεία) 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 12/11/012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ., στο δηµοτικό κατάστηµα 
του ∆ήµου Σητείας από τριµελή Επιτροπή που έχει οριστεί µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Κατά την 
ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να παρίστανται οι νόµιµοι εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων.  
Όλες οι προσφορές θα είναι συντεταγµένες στην Ελληνική γλώσσα και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
αναλυτικής προκήρυξης, διαφορετικά θα αποκλείονται. ∆εν θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές 
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Σητείας. 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 
ΘΟ∆ΩΡΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 
 
Ταχ. ∆/νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9     
Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία     
Πληροφορίες : Τηνιακός Ιωσήφ      
Τηλ. : +30 28433 41307    
Fax : +30 28430 24584    

 

e-mail : info@sitia.gr      
 
 

     
 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ / ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PARA - MARE TOURISM ΤΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ∆Α – ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013  

 
   
Αρ. Μελέτης : 28/12 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα : 
Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας  
«Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013» 

Ακρωνύµιο / Τίτλος Έργου : 

PARA - MARE TOURISM «Προβολή & Ψηφιακή 
Στήριξη του Θαλάσσιου Τουρισµού και ∆ηµιουργία 
Παρατηρητηρίου Τουρισµού σε Κύπρο, Κρήτη και Κω» 
(Κ1_1_12) 

ΣΑΕΠ : 2011ΕΠ30280040 

Παραδοτέα  
(σύµφωνα µε εγκεκριµένο Τ∆Ε) 

: 

Π.3.3.3  Προµήθεια Εξοπλισµού Μηχανηµάτων 
Pillars(µετρητές παροχής  νερού και ρεύµατος και 
ηλεκτρονικά κλειδιά) 
Π.5.2.5 Προµήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού  
             ( ασύρµατο δίκτυο wifi) 

Κατηγορία Επιλέξιµης ∆απάνης 
(σύµφωνα µε εγκεκριµένο Τ∆Ε) 

: Εξοπλισµός 

Συνολικός Προϋπολογισµός : 26.829,27 € 
ΦΠΑ :   6.170,73 € 
∆απάνη : 33.000,00 € 
Πίστωση 2012 :  
Κ.Α. : ΚΑ : 70-7134.001 & 70 - 7135.001 
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) κατά 
80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20%. 
 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 

Τηνιακός Ιωσήφ  
Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 
 

Νίκος Τσουκνάκης 
∆/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

2. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ Α 

6. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΜΗΜΑ Β 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 
 
Ταχ. ∆/νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9     

Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία  Αρ. Μελέτης : 28/2012 

Πληροφορίες : Τηνιακός Ιωσήφ   Π/Υ : 33.000,00 € µε ΦΠΑ 

Τηλ. : +30 28433 40538  Πηγή : 

Fax : +30 28430 24584    
Π∆Σ Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 / 
Πίστωση 2012  

e-mail : info@sitia.gr   

Προµήθεια : Προµήθεια εξοπλισµού για το 
λιµάνι / µαρίνα του ∆ήµου Σητείας 
στο πλαίσιο του Έργου PARA - 
MARE TOURISM του Π.∆.Σ. 
Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 
   
Η παρούσα προµήθεια αφορά στο εγκεκριµένο έργο PARA - MARE TOURISM, το οποίο 
εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1: Ανταγωνιστικότητα, Ειδικός Στόχος 1.1 Ενίσχυση 
Επιχειρηµατικότητας, του Προγράµµατος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007–
2013» του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».  
  
Το έργο αφορά στην ανάπτυξη δράσεων προβολής και στήριξης του θαλάσσιου τουρισµού, µε 
έµφαση στη δηµιουργία και πιλοτική λειτουργία µηχανισµού παροχής υπηρεσιών µε χρήση 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και στη δηµιουργία Παρατηρητηρίου 
Τουρισµού στις περιοχές συνεργασίας (Κύπρος, Κρήτη και Κως). 
 
Ειδικότερα, το PARA - MARE TOURISM προωθεί τη δηµιουργία ενός µόνιµου δυναµικού 
µηχανισµού συγκέντρωσης, αξιολόγησης και αξιοποίησης πλήθους πληροφοριών, οι οποίες τίθενται 
στη διάθεση όλων των εµπλεκοµένων φορέων, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωµένου σχεδιασµού για την 
ανάδειξη του θαλάσσιου τουρισµού. Παράλληλα βασικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση και ο 
µετασχηµατισµός του παραδοσιακού µοντέλου του τουριστικού προϊόντος των περιοχών 
συνεργασίας, µε την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού όπως ο θαλάσσιος τουρισµός 
προσθέτοντας ποιοτικές παραµέτρους. Ο βασικός αυτός στόχος αναλύεται σε επιµέρους στόχους 
ήτοι:  
• η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και διασφάλιση της αειφορίας του τουρισµού 
• ο εµπλουτισµός και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος µε την ανάπτυξη ειδικών 

προϊόντων 
• η ανάδειξη σύγχρονων οικονοµικών δραστηριοτήτων, όπως ο θαλάσσιος τουρισµός και ο 

ναυταθλητισµός 
• η συµβολή στη οικονοµική ανάπτυξη µέσω της ενίσχυσης των Μεσογειακών χαρακτηριστικών 

των περιοχών 
• η βελτίωση της εξωστρέφειας επιχειρήσεων 
• η ενίσχυση δράσεων υιοθέτησης νέων τεχνολογιών 
• η διαφοροποίηση, προβολή και προώθηση τοπικών προϊόντων 
• η αξιοποίηση κάθε δυνατότητας επέκτασης της τουριστικής περιόδου µέσω ειδικών µορφών 

τουρισµού π.χ. εκπαιδευτική ιστιοπλοΐα, καταδυτικός τουρισµός κ.ά. 
• η σήµανση των ειδικών µορφών τουρισµού, στις περιοχές που αυτές υλοποιούνται 
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• η προβολή της Ελλάδας και Κύπρου στο εξωτερικό για τις δυνατότητες και υπηρεσίες θαλάσσιου 
τουρισµού 

• η αλλαγή στα κανάλια διάθεσης (διαδίκτυο, απευθείας κρατήσεις κ.λπ.) των προσφερόµενων 
υπηρεσιών. 

 
Εταίροι του έργου «PARA –MARE TOURISM» είναι: 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: ∆ήµος Κω (Ελλάδα) 
ΕΤΑΙΡΟΣ 2: Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού (Κύπρος) 
ΕΤΑΙΡΟΣ 3: Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου (Κύπρος) 
ΕΤΑΙΡΟΣ 4: ∆ήµος Σητείας (Ελλάδα) 
ΕΤΑΙΡΟΣ 5: Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος / Τµήµα Ανατολικής Κρήτης (Ελλάδα) 
 
Το έργο περιλαµβάνει έξι (6) πακέτα εργασίας:  
ΠΕ1. ∆ιαχείριση και συντονισµός  
ΠΕ2. Πληροφόρηση και δηµοσιότητα 
ΠΕ3. Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης στα λιµάνια της Ελλάδας και της Κύπρου 
ΠΕ4. Παραγωγή ενοποιηµένων χαρτών της περιοχής αναφοράς  
ΠΕ5. Ανάπτυξη Portal υπηρεσιών θαλάσσιου τουρισµού  
ΠΕ6. ∆ηµιουργία Παρατηρητηρίων Τουρισµού.  
Το έργο έχει διάρκεια 24 µηνών (Νοέµβριος 2011 έως Οκτώβριος 2013). 
 
Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.124.520,00 ευρώ, από τον 
οποίο ποσό 100.000 € αφορά τις εγκεκριµένες ενέργειες του ∆ήµου Σητείας. Η πράξη 
συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά ποσοστό 80% και από Εθνικούς 
Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά ποσοστό 20%, στο πλαίσιο του Προγράµµατος 
∆ιασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013». 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 
Ο ∆ήµος Σητείας ως Εταίρος 4 του Έργου PARA - MARE TOURISM αναλαµβάνει την προµήθεια 
εξοπλισµού, ο οποίος θα εγκατασταθεί στο λιµάνι και τη µαρίνα της Σητείας, µε τη σύµφωνη γνώµη 
του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σητείας, το οποίο αναλαµβάνει την ευθύνη για τη συντήρηση και 
λειτουργία τους. Η προµήθεια αφορά: 
ΤΜΗΜΑ Α: σε µετρητές παροχής νερού και ρεύµατος και ηλεκτρονικών κλειδιών για την ενίσχυση 
των υπηρεσιών εξυπηρέτησης των χρηστών της µαρίνας µε την εγκατάσταση συστήµατος 
προπληρωµής easy – system µε δυνατότητα εξυπηρέτησης 40 σκαφών. 
Ειδικότερα, ο ∆ήµος Σητείας θα προµηθευτεί: 
• 10 Κιβώτια παροχών µε σύστηµα προπληρωµής / 4 Πρίζες των 16 Α µονοφασικές + 4 βάνες ½ 
• 1 Κονσόλα φόρτωσης κλειδιών κοµπλέ µε τροφοδότη, καλώδια για την σύνδεση στον 

υπολογιστή και software 
• 80 Ηλεκτρονικά κλειδιά µε transponder απεριόριστων χρήσεων 
• 10 Επίπεδα πλαίσια στήριξης κιβωτίων παροχής από γαλβανισµένο εν θερµώ χάλυβα, µε 

άγκιστρα  για την στερέωση των pillar σε δάπεδο συµπεριλαµβανοµένου των εξαρτηµάτων 
στερέωσης (κοχλιών και περικοχλίων).  

 
ΤΜΗΜΑ Β: Ηλεκτρονικό  εξοπλισµό ασύρµατου δικτύου wifi. Στόχος  η παροχή ασύρµατου internet 
στους επισκέπτες και τα σκάφη που ελλιµενίζονται στη µαρίνα. 
Ειδικότερα, ο ∆ήµος Σητείας θα προµηθευτεί: 
• Ηλεκτρονικό εξοπλισµό (εξοπλισµός ασύρµατου δικτύου: router, αντέννα, hot spots κ.λπ.). 
 
Το συνολικό κόστος της εργασίας, βάση του προϋπολογισµού της, ανέρχεται στο ποσό των 
33.000,00 € µε το ΦΠΑ ή 26.829,27 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι: 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α: 30.000,00 € µε το ΦΠΑ ή 24.390,24 € πλέον ΦΠΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β: 3.000,00 € µε το ΦΠΑ ή 2.439,02 € πλέον ΦΠΑ 
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Η δαπάνη θα αντιµετωπιστεί µε υπάρχουσα πίστωση στον τρέχοντα προϋπολογισµό του ∆ήµου 
Σητείας, ύψους: 33.000,00€ (ΚΑ 70-7135.001 & 70-7134.001). Η προµήθεια πραγµατοποιείται στο 
πλαίσιο των παραδοτέων Π.3.3.3  “Προµήθεια Εξοπλισµού” και Π.5.2.5 “Προµήθεια Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισµού” του ∆ήµου Σητείας για το εγκεκριµένο έργο PARA - MARE TOURISM «Προβολή & 
Ψηφιακή Στήριξη του Θαλάσσιου Τουρισµού και ∆ηµιουργία Παρατηρητηρίου Τουρισµού σε 
Κύπρο, Κρήτη και Κω» (Κ1_1_12) στο πλαίσιο του Προγράµµατος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας 
Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 (ΣΑΕΠ 2011ΕΠ30280040). Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της 
Κύπρου κατά ποσοστό 20%. 
 
Τα υπό προµήθεια είδη παραδίδονται, σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο χρονοπρογραµµατισµό του 
έργου PARA MARE TOURISM για τα παραδοτέα του ∆ήµου Σητείας και ο οποίος προσδιορίζεται 
στη  σχετική σύµβαση που θα υπογραφεί µε τους προµηθευτές. Ο χρόνος παράδοσης της προµήθειας 
δε δύναται να υπερβεί την καταληκτική ηµεροµηνία υλοποίηση του έργου, ήτοι 30-10-2013. 
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση. 
 
Η προσφερόµενη τιµή είναι σταθερή και αµετάβλητη και ισχύει για όλη την διάρκεια της προµήθειας 
και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Η πληρωµή µετά την παραλαβή των υλικών και 
εφόσον η επιτροπή παραλαβής δε διαπιστώσει κανένα πρόβληµα ως προς την ποιότητα και την 
καταλληλότητα των υλικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 

Τηνιακός Ιωσήφ  
Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 

Νίκος Τσουκνάκης 
∆/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 
 
Ταχ. ∆/νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9     

Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία  Αρ. Μελέτης : 28/2012 

Πληροφορίες : Μιχάλης Αντωνιδάκης  Συνολικός Π/Υ : 33.000,00 € µε ΦΠΑ 

Τηλ. : +30 28433 40538  Πηγή : 

Fax : +30 28430 24584    
Π∆Σ Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 / 
Πίστωση 2012  

e-mail : info@sitia.gr   

Προµήθεια : Προµήθεια εξοπλισµού για το 
λιµάνι / µαρίνα του ∆ήµου Σητείας 
στο πλαίσιο του Έργου PARA - 
MARE TOURISM του Π.∆.Σ. 
Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 

 
Ε Ν ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α:  
Προµήθεια µετρητών παροχής νερού και ρεύµατος και ηλεκτρονικά κλειδιά 

 

Α/Α Αναλυτική Περιγραφή Είδους Μονάδα Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδος 
∆απάνη 

1 
Κιβώτιο παροχών  µε σύστηµα προπληρωµής 
/ 4 Πρίζες των 16 Α µονοφασικές + 4 βάνες ½ 

τεµ. 10 2.300,00 € 23.000,00 

2 
Κονσόλα φόρτωσης κλειδιών κοµπλέ µε 
τροφοδότη, καλώδια για την σύνδεση στον 
υπολογιστή και software 

τεµ. 1 480,00 € 480,00 

3 
Ηλεκτρονικό κλειδί µε transponder 
απεριόριστων χρήσεων. 

τεµ. 80 8,00 € 640,00 

4 

Επίπεδο πλαίσιο στήριξης κιβωτίων παροχής 
από γαλβανισµένο εν θερµώ χάλυβα, µε 
άγκιστρα  για την στερέωση των pillar σε 
δάπεδο συµπεριλαµβανοµένου των 
εξαρτηµάτων στερέωσης  

τεµ. 10 27,00 € 270,00 

 

ΣΥΝΟΛΟ  : 24.390,00 € 

Φ.Π.Α 23% 5.610,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 23%: 30.000,00 € 

 
Η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α 70-7135.001 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β:  
Προµήθεια  ασύρµατου δικτύου wifi 
 

Η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α 70-7134.001 
 

Είδος Μον. Μετρ Ποσότητα Τιµή 
Μονάδας  

Σύνολο 

Access Point ασύρµατης µετάδοσης Τεµ. 1 172,88 172.88€ 

Κεραία οµόκεντρικής κάλυψης 5GHz  10dBi Τεµ. 1 239,94 239,94 € 

Access Point για µετάδοση σε χρήστες Τεµ. 5 91.20 456,00 € 

Κεραία οµοκεντρικής κάλυψης  2,4 GHz  15dBi Τεµ. 5 82.32 411.60 € 

5-Port 10/100Mbps ∆ιακλαδωτής δικτύου Τεµ. 1 30.40 30.40 € 

Adapter 24V τροφοδοτικό για Access Point Τεµ. 5 23 115,00 € 

Access Point  κατευθυντικό 5Ghz Τεµ. 4 128,30 513,20€ 

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΑ (καλώδια, βύσµατα, ιστοί στήριξης, κουτιά 
στέγασης) 

 1 500,00 500,00 

   ΣΥΝΟΛΟ 2.439,02 € 

   ΦΠΑ 23% 560,98 € 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  σε 
ΕΥΡΩ 

3.000,00 € 

 
 
 
 
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 33.000,00 ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ (ή 26.829,27 € πλέον ΦΠΑ), σύµφωνα µε το 
εγκεκριµένο προϋπολογισµό των παραδοτέων Π.3.3.3 και Π.5.2.5 του ∆ήµου Σητείας (Εταίρος 4) για 
το Έργο PARA - MARE TOURISM, στο πλαίσιο του Προγράµµατος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας 
Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013. 
 

Η πράξη συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και σε ποσοστό 
20% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου υπό τον έλεγχο της Κοινής Τεχνικής 
Γραµµατείας του Ε.Π. ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος». Οι δαπάνες του Έργου θα 
βαρύνουν το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριµένα τη ΣΑΕΠ 2011ΕΠ30280040 του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Α∆Α: 456ΖΦ-7ΑΘ). 

 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 

Τηνιακός Ιωσήφ  
Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Νίκος Τσουκνάκης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 
 
Ταχ. ∆/νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9     

Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία  Αρ. Μελέτης : 28/12 

Πληροφορίες : Τηνιακός Ιωσήφ  Συνολικός Π/Υ : 33.000,00 € µε ΦΠΑ 

Τηλ. : +30 28433 41307  Πηγή : 

Fax : +30 28430 24584    
Π∆Σ Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 / 
Πίστωση 2012  

e-mail : info@sitia.gr   

Προµήθεια : Προµήθεια εξοπλισµού για το 
λιµάνι / µαρίνα του ∆ήµου Σητείας 
στο πλαίσιο του Έργου PARA - 
MARE TOURISM του Π.∆.Σ. 
Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 

 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  

 
ΤΜΗΜΑ Α:  
Προµήθεια µετρητών παροχής νερού και ρεύµατος και ηλεκτρονικά κλειδιά 
 

 
Ενδεικτική 
φωτογραφία 

Αναγνώστης 
κλειδιών 

 

Κιβώτιο παροχών  
µε σύστηµα προπληρωµής, 4 πρίζες των 16Α µονοφασικές και 4 βάνες ½  

Περιγραφή σώµατος: 
• Το σώµα είναι κατασκευασµένο από ενισχυµένο πολυεστέρα µε ίνες υαλοβάµβακα (fiberglass), 

δεν καίγεται (self-extinguishing) µε τµήµατα κατασκευασµένα από SMC µε ειδικό τρόπο, εν 
θερµώ, µε χρόνους ψησίµατος προκαθορισµένους για την ποιότητα του τελικού προϊόντος 
σύµφωνα µε UL94 κλάση VO. 

• Χρώµα µε δυνατότητα επιλογής. 
• ∆ιαστάσεις 390x1000x390mm. περίπου.  
• Φέρουν 2 διάφανα άθραυστα πορτάκια, στεγανά στην πίσω πλευρά από polycarbonate, 

σύµφωνα µε UL94 κλάση V2, µε ειδική επεξεργασία ενάντια στις υπεριώδεις ηλιακές 
ακτινοβολίες UV, για την προστασία των πριζών από τη βροχή, την κακοκαιρία, την  αλλοίωση 
και τις απρόσεκτες παρεµβάσεις. Ανοίγουν από κάτω προς τα πάνω και φέρουν οπές για την 
έξοδο των καλωδίων µε ειδικά βουρτσάκια για την αποφυγή εισόδου των εντόµων, 
εξοπλισµένα µε κλειδαριά και κλειδί. Το µπρος πορτάκι διαθέτει ειδικό ανοξείδωτο ελατήριο 
για να παραµένει ανοιχτό. 

• Πλάκα από polycarbonate PC-FV20 που φέρει τον ηλεκτρολογικό εξοπλισµό. 
• Πλάκα διαχωρισµού των υδραυλικών από τα ηλεκτρικά συστήµατα.  
• Ειδικό εξάρτηµα αποφυγής τραβήγµατος των καλωδίων. 
• Αυτοκόλλητες ετικέτες µε τις απαραίτητες ενδείξεις. 

Φωτισµός 

Φωτιστικό kit  για το φωτισµό της περιοχής, µε λάµπα χαµηλής κατανάλωσης                      18 W  
που βρίσκεται στο εσωτερικό της κεφαλής του σώµατος µε βαθµό προστασίας IP66 
προγραµµατισµένο να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται σύµφωνα µε την θερινή και την 
χειµερινή ώρα που ισχύει στην ζώνη της Μεσογείου. 

Ηλεκτρολογικ
ή σύνθεση 

Πλευρά A 
n.4 πρίζες ασφαλείας αυτοασφαλιζόµενες 2P+T16A-230V IP55, δέχονται λουκέτο, µε  ενδεικτική 

λυχνία on-off και ειδική επεξεργασία για θαλάσσια περιβάλλοντα. 
n.1  Ηλεκτρονικό σύστηµα προπληρωµής “Easy system” IP55 µε σύστηµα transponder και οθόνη 

και δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο. 
Πλευρά B 
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µετρητής 
ρεύµατος  

 
 
 

 
πρίζα που 
δέχεται 
λουκέτο 

 

n.1 τετραπολικό γενικό διακόπτη 63 Α. 
n.4  διαφορικούς µαγνητοθερµικούς διακόπτες 2x16A Id 0,03mA  6ΚΑ για την προστασία των 4 

πριζών. 
n.4  ηλεκτρονικούς µετρητές µε αρίθµηση για την απευθείας ανάγνωση των    καταναλώσεων  για 

την προστασία του καταναλωτή. 
n.4    ρελέ εντολών.   
n.1 µαγνητοθερµικό διαφορικό διακόπτη 2Χ6A για την προστασία των υδραυλικών-βοηθητικών 

συστηµάτων (ηλεκτροβάνες). 
n.1 ασφαλιοθήκη για την γραµµή του φωτισµού. 
n.1    πρίζα computer για ενδεχόµενες αναβαθµίσεις. 
 

Υδραυλικός 
εξοπλισµός 
στην κολώνα 
του σώµατος 

h=60cm 

 
Μετρητές 

σύµφωνα µε 
τον 

Ευρωπαϊκό 
κανονισµό 

ΜID 
 
 
 

 

n.1    ανοξείδωτο σύστηµα ύδρευσης αποτελούµενο από: 
n.4  οριχάλκινες νίκελ σφαιρικές βάνες ½ ‘’ που δέχονται λουκέτο µε λαβές από ενισχυµένο νάιλον  
n.4 οριχάλκινοι – νίκελ ογκοµετρικοί µετρητές νερού κλάσης B-H/A-V µε αρίθµηση  για την 

απευθείας ανάγνωση  των καταναλώσεων µε παλµική έξοδο. 
 
Σηµείωση: Ο κανονισµός MID επιβάλει µετρητές νερού µε ενσωµατωµένη αρίθµηση. 
 
n.4   οριχάλκινες ηλεκτροβάνες µε ενισχυµένα πηνία ώστε να δέχονται και να στέλνουν εντολές στο 

σύστηµα προπληρωµής. 
 
                             βάνα που δέχεται λουκέτο           ηλεκτροβάνα 

     

Αξεσουάρ n. 1 ανοξείδωτο εξάρτηµα αποφυγής τραβήγµατος καλωδίων 

Απαιτούµενη 
ποσότητα για 

την 
εξυπηρέτηση 
40 σκαφών 

10  
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Κονσόλα φόρτωσης κλειδιών και software για το PC: 
Η κονσόλα φόρτωσης κλειδιών συνδέεται µε τον υπολογιστή προκειµένου ο διαχειριστής 
µε απλές εντολές να µπορεί να αριθµήσει ηλεκτρονικά το κλειδί και να το «φορτώσει» µε 
το ποσό που επιθυµεί και προπληρώνει ο πελάτης. Η συσκευασία περιλαµβάνει τον 
τροφοδότη, τα καλώδια για τη σύνδεση στον υπολογιστή και το software. 
Επίσης, θα πρέπει να παρέχεται εγχειρίδιο οδηγιών και πρακτική εκπαίδευση για τη 
διαχείριση του συστήµατος προπληρωµής easy – system. 

Απαιτούµεν
η ποσότητα 

1 

 
 

 

Ηλεκτρονικό κλειδί µε  transponder απεριόριστων χρήσεων. 
O χρήστης µπορεί να επιλέξει την παροχή νερού και /ή ηλεκτρικής ενέργειας απλά 
τοποθετώντας ένα µαγνητικό κλειδί που διαθέτει προπληρωµένη πίστωση από το χρήστη. 
Η παροχή συνεχίζει µέχρι την εξάντληση της διαθέσιµης πίστωσης, ή την ακύρωση της 
λειτουργίας µε την επιστροφή του υπολοίπου της πίστωσης, απλά επανατοποθετώντας το 
κλειδί στην υποδοχή. 
Το σύστηµα µεταδίδει σήµα λίγο πριν την εξάντληση της πίστωσης και δείχνει την 
κατάσταση του υπολοίπου του χρήστη ανά πάσα στιγµή, δίνοντας του επίσης οδηγίες µέσω 
της οθόνης κατά την διάρκεια  της ενεργοποίησης της υπηρεσίας. 
Η χρέωση (αφαίρεση της προπληρωµένης πίστωσης) πραγµατοποιείται βάσει των 
πραγµατικών καταναλώσεων ενέργειας και / ή νερού. 
Το ίδιο ηλεκτρονικό κλειδί µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για άλλες χρήσεις  (parking/ 
ντους κ.λπ.). 

Απαιτούµενη 
ποσότητα για 

την 
εξυπηρέτηση  
40 σκαφών 

80 (2 κλειδιά ανά παροχή) 

 
 

 

Μεταλλική βάση εφαρµογής στο έδαφος: 
Επίπεδο πλαίσιο στήριξης από γαλβανισµένο εν θερµώ χάλυβα, µε άγκιστρα  για την 
στερέωση των pillar σε δάπεδο συµπεριλαµβανοµένου των εξαρτηµάτων στερέωσης 
(ανοξείδωτων κοχλιών και περικοχλιών). 

Απαιτούµε
νη 
ποσότητα 

10 
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ΤΜΗΜΑ Β:  
Προµήθεια  ασύρµατου δικτύου wifi 
 
Για τη δηµιουργία δικτύου ασύρµατης µετάδοσης Ιντερνετ, µε 1 κεντρικό σηµείο και 4 αναµεταδότες στη 
περιοχή της µαρίνας Σητείας απαιτούνται τα παρακάτω 
 
 
1) Για το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ INTERNET  
 
 
 

- Access Point ασύρµατης µετάδοσης 

 Για τη ζεύξη των 4 αναµεταδοτών σε ένα ενιαίο δίκτυο. 

Επεξεργαστής:     400MHz 

Μνήµη                                   64MB SDRAM, 8MB  Flash 

Θύρα δικτύου                             1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface 

Συχνότητα λειτουργίας    5GHz … 2x2 MIMO radio  

Ταχύτητα µετάδοσης:                µέχρι 150Mbps 

Wireless Approvals                                FCC Part 15.247, IC RS210, CE 
 
RoHS Compliance                                  YES 

 

 
RF Connector                                        2x RPSMA (Waterproof) 
 
 
Στήριξη                                              Pole  Mounting Kit included 
 
Κατανάλωση(max)                            8 Watts Power Supply  24V, 1A POE Supply Included 

Τροφοδοσία                                       Passive Power over Ethernet (pairs 4,5+; 7,8 return) 

Θερµοκρασία λειτουργίας                -30C to 75C 

 
 
 

- κεραία οµοκεντρικής κάλυψης 
 
Λειτουργεί σε συνεργασία µε το Access Point   

 
Χαρακτηριστικά: 
 
Συχνότητα λειτουργίας: 5.45 - 5.85 GHz* 
Ισχύς: 13 dBi 
Κατακόρυφη κάλυψη: 7 deg 
Οριζόντια κάλυψη: 360 deg 
Απόκλιση: 2 deg 
Μέγεθος (l x w x h): 158 x 98 x 834 mm 
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Βάρος:  0.82 kg 
Αντοχή στον άνεµο: 125 mph 
Πόλωση: Dual Linear 
ETSI Specification: EN 302 326 DN2 
  
 

 
- Access Point για την µετάδοση Internet στους χρήστες) 

Χαρακτηριστικά: 

Επεξεργαστής: MIPS 4KC, 180MHz 
Μνήµη: 16MB SDRAM, 4MB Flash 
Θύρα δικτύου: 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface 
Σύνδεση κεραίας: Integrated N-type male Jack  
Ισχύς (TX Power): 29dBm, +/-2dB  

Συχνότητα λειτουργίας: 2,4 Ghz 
RX Ευαισθησία: -97dBm +/-2dB  
Κάλυψη: Εξαρτάται από τη κεραία 
 Μέγιστη κατανάλωση: 8 Watts  
Τροφοδοσία (δε συµπεριλαµβάνεται): up to 24V 
Μέθοδος τροφοδοσίας: Passive Power over Ethernet (pairs 4,5+; 7,8 return) 
 

 

- κεραία οµοκεντρικής κάλυψης σε συχνότητα λειτουργίας 2,4 Ghz 

• Ισχύς: 15dBi omni-directional operation  
• Σύνδεση: N female connector 
• Αδιάβροχο 
• Συχνότητα λειτουργίας: 2,4Ghz 
• Οριζόντια κάλυψη: 360 µοίρες 
• Κατακόρυφη κάλυψη: 7 µοίρες 
• Πρωτόκολο λειτουργίας: 802.11n/b/g products (2.4GHz) 

 

 

 
-5-Port 10/100Mbps Desktop Switch (διακλαδωτής δικτύου  
  
Χαρακτηριστικά 

• Θύρες:  5 10/100Mbps Auto-Negotiation RJ45 ports, Supports Auto MDI / MDIX 
• Green Ethernet technology saves the power up to 70% 
• IEEE 802.3x flow control provides reliable data transfer 
• Plug and play, no configuration required 

 

 
 
- Adapter 24V τροφοδοτικά για χρήση µε τα Access Point  
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  Χαρακτηριστικά 

• Παροχή: 24VDC @ 1.0A 
• Είσοδος ρεύµατος: 90-260VAC @ 47-63Hz 
• Input Current: 0.3A @ 120VAC, 0.2A @230VAC 
• Output Ripple: 1% Max 
• Switching Frquency: 200kHz 
• Line Regulation: +/- 0.5% 
• Load Regulation: +/- 1% 
• Θερµοκρασία λειτουργίας: -10C to +60 deg C 
• Operating Humidity: 5% to 90% non condensing 
  

2) Για τα 4 σηµεία Αναµετάδοσης ΙΝΤΕΡΝΕΤ (τερµατικούς σταθµούς) 

 

- Access Point για την µετάδοση Internet στους χρήστες) 

Χαρακτηριστικά: 

Επεξεργαστής: MIPS 4KC, 180MHz 
Μνήµη: 16MB SDRAM, 4MB Flash 
Θύρα δικτύου: 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface 
Σύνδεση κεραίας: Integrated N-type male Jack  
Ισχύς (TX Power): 29dBm, +/-2dB  

Συχνότητα λειτουργίας: 2,4 Ghz 
RX Ευαισθησία: -97dBm +/-2dB  
Κάλυψη: Εξαρτάται από τη κεραία 
Μέγιστη κατανάλωση: 8 Watts  
Τροφοδοσία (δε συµπεριλαµβάνεται): up to 24V 
Μέθοδος τροφοδοσίας: Passive Power over Ethernet (pairs 4,5+; 7,8 return) 
 

- 15dBi κεραία οµοκεντρικής κάλυψης σε συχνότητα λειτουργίας 2,4 Ghz) 

• Ισχύς: 15dBi omni-directional operation  
• Σύνδεση: N female connector 
• Αδιάβροχο 
• Συχνότητα λειτουργίας: 2,4Ghz 
• Οριζόντια κάλυψη: 360 µοίρες 
• Κατακόρυφη κάλυψη: 7 µοίρες 
• Πρωτόκολο λειτουργίας: 802.11n/b/g products (2.4GHz) 

- Adapter 24V (τροφοδοτικά για χρήση µε τα Access Point  

Χαρακτηριστικά 

• Παροχή: 24VDC @ 1.0A 
• Είσοδος ρεύµατος: 90-260VAC @ 47-63Hz 
• Input Current: 0.3A @ 120VAC, 0.2A @230VAC 
• Output Ripple: 1% Max 
• Switching Frquency: 200kHz 
• Line Regulation: +/- 0.5% 
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• Load Regulation: +/- 1% 
• Θερµοκρασία λειτουργίας: -10C to +60 deg C 
• Operating Humidity: 5% to 90% non condensing 
• Μέγεθος: 3.35 x 1.7 x 1.18in (85 x 43 x 30mm) 

-  (Access Point κατευθυντικό 5ghz για τη ζεύξη µε το κεντρικό σηµείο 
µετάδοσης και δηµιουργίας του περιφερικού δικτύου) 

Πληροφορίες συσκευής 

Επεξεργαστής:      400MHz 

Μνήµη                                   32MB SDRAM, 8MB  Flash 

Θύρα δικτύου                             2 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface 

Συχνότητα λειτουργίας    4.9-5.9 GHz 

Ταχύτητα µετάδοσης:                µέχρι 150Mbps 

Wireless Approvals                                FCC Part 15.247, IC RS210, CE 
 
RoHS Compliance                                  YES 

Στήριξη                                              Pole  Mounting Kit included 
 
Κατανάλωση(max)                            8 Watts Power Supply  24V, 1A POE Supply Included 

Τροφοδοσία                                       Passive Power over Ethernet (pairs 4,5+; 7,8 return) 

Θερµοκρασία λειτουργίας                -30C to 75C 

Χαρακτηριστικά ενσωµατωµένης κεραίας   
Max VSWR 1.6:1 
Ισχύς 14.6-16.1dBi 
Οριζόντια κάλυψη 43 deg. 
Κατακόρυφη κάλυψη  41 deg. 
Elevation Beamwidth 15 deg. 
Πόλωση  Dual Linear 
Cross-pol Isolation 22dB minimum 

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΑ 

-Καλώδιο 100M UTP CAT5a 

-ΙΣΤΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  

-ΚΟΥΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 
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Ανάπτυξη Ασύρµατης Ευρυζωνικής Υποδοµής  
στο Λιµάνι και τη Μαρίνα του ∆ήµου Σητείας 
 
Τα χαρακτηριστικά που έχουν ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασµό ενός τυπικού δηµόσιου ασύρµατου 
δικτύου ανοιχτού χώρου είναι τα ακόλουθα:  
• Ελάχιστος Ρυθµός Μετάδοσης Χρηστών: Της τάξης των 50-100Kbps ανά χρήστη. Ο µέγιστος 

ρυθµός µπορεί να φτάσει στο όριο της χρησιµοποιούµενης ασύρµατης τεχνολογίας (π.χ. 802.11b, 
802.11g) σε συνδυασµό µε το µέγιστο ρυθµό παροχής της σύνδεσης µε το ∆ιαδίκτυο.  

• Πυκνότητα Χρηστών: Μικρή, µε δυνατότητα επέκτασης  
• Υπηρεσίες: Πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο, µέσω της οποίας παρέχονται όλες οι αντίστοιχες υπηρεσίες 

όπως: Παγκόσµιος Ιστός (www), Ηλεκτρονική Αλληλλογραφία (e-mail), Σύγχρονη Γραπτή 
Επικοινωνία (chat), Μεταφορά Αρχείων (ftp), κ.α.  

 
• Περιαγωγή: Λόγω της έκτασης ενός τέτοιου δικτύου, υπάρχει απαίτηση για δυνατότητα περιαγωγής 

(roaming). Με αυτό τον τρόπο θα είναι εφικτό για κάθε χρήστη να µετακινείται µεταξύ των 
διαφορετικών σηµείων πρόσβασης κρατώντας τα ίδια συνθηµατικά και όνοµα.  

• Ασφάλεια: Συνήθως δεν παρέχεται ασφάλεια στο επίπεδο του ασύρµατου δικτύου. Ο χρήστης 
προειδοποιείται για το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό του δικτύου και του προτείνεται η λήψη 
καταλλήλων µέτρων (κυρίως η επίτευξη ασφάλειας µε τη χρήση κατάλληλων εφαρµογών). Ασφάλεια 
µπορεί να επιτευχθεί µέσω της τεχνικής Μετάφρασης ∆ιευθύνσεων (Network Address Translation), 
ενώ για την περαιτέρω προστασία των χρηστών προτείνεται η χρήση προσωπικού firewall από τους 
ίδιους.  

• ∆ιαθεσιµότητα: Παρέχεται συνήθως υψηλή διαθεσιµότητα όσον αφορά την καλυπτόµενη περιοχή 
(αλληλοεπικάλυψη µε πολλαπλά hotspot) και όσον αφορά την προσβασιµότητα στο ∆ιαδίκτυο µε 
συνδεσιµότητα ανάνηψης από σφάλµατα (fail-over) και κατανοµής φορτίου (load-balancing). 
Συσκευές Ασύρµατων Σηµείων Πρόσβασης (Access Points), 

 
Περιγραφή Εξοπλισµού  
1. ∆ιαχειριστής Συστήµατος: Το σύστηµα λειτουργεί κάτω από την επίβλεψη ενός τοπικού σύγχρονου εξοπλισµού 
διαχείρισης , ο οποίος συνδέεται µε έναν Router ή Modem για την σύνδεση µε το δίκτυο Internet, µέσω ενός ISP 
∆υνατότητες τοπικού  διαχειριστή δικτύου WiFi 
• Σύνδεση µε κεντρικό ∆ιαχειριστή για έλεγχο και διαχείριση χρηστών 
• Εξυπηρέτηση  κάθε τύπου συσκευή, µε οποιοδήποτε λειτουργικό πρόγραµµα, για κάθε εφαρµογή ΙΝΤΕΡΝΕΤ µε 
µοναδική  απαίτηση  την ενσύρµατη ή ασύρµατη ∆ικτυακή διασύνδεση 

• Υποστήριξη ενσύρµατου ή ασύρµατου δικτύου 
• Καµία αλλαγή configuration στα τερµατικά των χρηστών 
• Πλήρη διαχείριση  και διαµόρφωση χρεώσεων, µε δυνατότητα διαφορετικών χρεώσεων αλλά και δωρεάν 
χρηστών 

• Πλήρης τηλεϋποστήριξη 
• Ασφάλεια δικτύου  
• ∆ιαχείριση Bandwidth 
• Αυτόµατη εναλλαγή σε κατάσταση  free σε περίπτωση  προβλήµατος κεντρικού διαχειριστή συστήµατος και 
επαναφοράς µετά την επίλυση του προβλήµατος  

• ∆υνατότητα αύξησης αριθµού ταυτόχρονων ενεργών χρηστών 
• ∆υνατότητα Stand Alone χρήσης 
2. HotSpots: Για την κάλυψη των  χώρων γίνεται εγκατάσταση Ασύρµατων Σηµείων  Πρόσβασης / Hot Spot, ώστε 
οι πελάτες σας να έχουν από όλους τους προβλεπόµενους χώρους, την δυνατότητα ασύρµατης πρόσβασης στο 
internet. Τα Hot Spot επικοινωνούν µέσω δικτύου Ethernet καλωδίωσης Utp/Ftp cat.6 10/100 µε ένα switch port και 
στην συνέχεια µε τον server.  
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
 
 
 

Τηνιακός Ιωσήφ  
Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 

Νίκος Τσουκνάκης 
∆/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 
 
Ταχ. ∆/νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9     

Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία  Αρ. Μελέτης : 28/2012 

Πληροφορίες : Τηνιακός Ιωσήφ  Συνολικός Π/Υ : 33.000,00 € µε ΦΠΑ 

Τηλ. : +30 28433 41307  Πηγή : 

Fax : +30 28430 24584    
Π∆Σ Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 / 
Πίστωση 2012  

e-mail : info@sitia.gr   

Προµήθεια : Προµήθεια εξοπλισµού για το 
λιµάνι / µαρίνα του ∆ήµου Σητείας 
στο πλαίσιο του Έργου PARA - 
MARE TOURISM του Π.∆.Σ. 
Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 

 
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 
 
Άρθρο 1ο: Αντικείµενο συγγραφής 
Αντικείµενο του πρόχειρου διαγωνισµού σε τµήµατα µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη προσφορά είναι η προµήθεια εξοπλισµού για το λιµάνι / µαρίνα του ∆ήµου Σητείας στο πλαίσιο του 
Έργου PARA - MARE TOURISM του Π.∆.Σ. Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013. Ειδικότερα, ο ∆ήµος Σητείας 
αναλαµβάνει την προµήθεια εξοπλισµού, ο οποίος θα εγκατασταθεί στο λιµάνι και τη µαρίνα της Σητείας, µε τη 
σύµφωνη γνώµη του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Σητείας, το οποίο αναλαµβάνει την ευθύνη για τη συντήρηση 
και λειτουργία τους. Η προµήθεια αφορά: 
ΤΜΗΜΑ Α: σε µετρητές παροχής νερού και ρεύµατος και ηλεκτρονικών κλειδιών για την ενίσχυση των υπηρεσιών 
εξυπηρέτησης των χρηστών της µαρίνας µε την εγκατάσταση συστήµατος προπληρωµής easy – system µε 
δυνατότητα εξυπηρέτησης 40 σκαφών. 
Ειδικότερα, ο ∆ήµος Σητείας θα προµηθευτεί: 
• 10 Κιβώτια παροχών σύστηµα προπληρωµής / 4 Πρίζες των 16 Α µονοφασικές + 4 βάνες ½ 
• 1 Κονσόλα φόρτωσης κλειδιών κοµπλέ µε τροφοδότη, καλώδια για την σύνδεση στον υπολογιστή και software 
• 80 Ηλεκτρονικά κλειδία µε transponder απεριόριστων χρήσεων 
• 10 Επίπεδα πλαίσια στήριξης κιβωτίων παροχής από γαλβανισµένο εν θερµώ χάλυβα, µε άγκιστρα  για την 

στερέωση των pillar σε δάπεδο συµπεριλαµβανοµένου των εξαρτηµάτων στερέωσης (κοχλιών και 
περικοχλιών).  

 
ΤΜΗΜΑ Β: εξοπλισµό ασύρµατου δικτύου wifi. Στόχος είναι η  παροχή ασύρµατου internet στους επισκέπτες και 
τα σκάφη που ελλιµενίζονται στη µαρίνα. 
Ειδικότερα, ο ∆ήµος Σητείας θα προµηθευτεί: 
 Eεξοπλισµός ασύρµατου δικτύου: router, αντέννα, hot spots κ.λπ. 
 
 
 
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
• της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΦΕΚ 185Β) (ΕΚΠΟΤΑ) 
• του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) 
• του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α), όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του 

Ν.3536/2007 
• της Υ.Α. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291 Β)  
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• του Π.∆.60/2007 (ΦΕΚ 64Α) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ "περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και 
υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005  

• του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173Α) περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων 
• της µε αριθµό 5/7243/5-2-2009 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί οδηγιών για την εφαρµογή των 

διατάξεων των άρθρων 18, 20 και 21 του Ν.3731/2008 σε θέµατα έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθµού 
• το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α). 
 

Επίσης, για την εκπόνηση της εργασίας λαµβάνονται υπόψη: 
• η Υ.Α. 14023/ΕΥΘΥ521/31.3.2010 (ΦΕΚ 415Β)  περί συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και τον ισχύοντα Οδηγό του 
Προγράµµατος  

• το µε αρ. πρωτ. 3000975/Υ∆1941/3-5-2011 έγγραφο της Κοινής Τεχνικής Γραµµατείας του Προγράµµατος 
∆ιασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013»  

• τη µε αριθµό 148/2011 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σητείας µε θέµα «Αποδοχή συγχώνευσης των 
δύο έργων µε ακρωνύµιο ΠΑΡΑ.ΤΟΥΡΙΣΜ και MARE – TOURISM στα πλαίσια του Π∆Σ ΕΛΛΑ∆Α – 
ΚΥΠΡΟΣ 2007–2013  

• την από 31-10-2011 και µε κωδικό Κ1_01_12 Σύµβαση Χρηµατοδότησης της πράξης µε τίτλο «Προβολή & 
Ψηφιακή Στήριξη του Θαλάσσιου Τουρισµού και ∆ηµιουργία Παρατηρητηρίου Τουρισµού σε Κύπρο, Κρήτη 
και Κω» και ακρωνύµιο «PARA – MARE TOURISM», η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής 
Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 και συνοδεύεται από το εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο και την από 
…/…/2012 υπογεγραµµένα Συµφωνία Εταιρικής Συνεργασίας 

• την µε αριθµό 65/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Σητείας για την εγγραφή δαπάνης 
ανέρχεται στο ποσό των 33.000,00€ µε το Φ.Π.Α. και βαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2012 και 
τους ΚΑ: 70-7135.001 και µε τίτλο Προµήθεια Εξοπλισµού µηχανηµάτων Pilars& 70-7134.001µε τίτλο 
Προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού 

• τη µε αριθµό 28/2012 Μελέτης - Τεχνικής Περιγραφής που συντάχθηκε από την υπηρεσία του ∆ήµου 
• τη µε αριθµό …/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Σητείας µε την οποία εγκρίθηκαν οι 

τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού 
• τη µε αριθµό 43/2012 απόφαση Λίµενικής Επιτροπής Σητείας για την αποδοχή της προµήθειας από το ∆ήµο 

Σητείας του εξοπλισµού των παραδοτέων Π.3.3. και Π.5.2.5 του έργου PARA MARE TOURISM σε χώρο 
ευθύνης του (λιµάνι / µαρίνα Σητείας) και τη δέσµευση ανάληψης της συντήρησης και της λειτουργίας αυτών  

 
Άρθρο 3ο: Συµβατικά στοιχεία 

Τα συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: α) Σύµβαση, β) ∆ιακήρυξη, γ) Συγγραφή υποχρεώσεων, δ) 
Ενδεικτικός προϋπολογισµός, ε) Τεχνικές προδιαγραφές και στ) Τιµολόγιο προσφοράς.  

 
Άρθρο 4ο: Χρόνος παράδοσης προµήθειας 

Τα υπό προµήθεια είδη παραδίδονται, σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο χρονοπρογραµµατισµό του έργου PARA 
MARE TOURISM για τα παραδοτέα του ∆ήµου Σητείας και ο οποίος προσδιορίζεται στη  σχετική σύµβαση που θα 
υπογραφεί µε τους προµηθευτές. Ο χρόνος παράδοσης της προµήθειας δε δύναται να υπερβεί την καταληκτική 
ηµεροµηνία υλοποίηση του έργου, ήτοι 30-10-2013. Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη 
απόκλιση. 
 
Άρθρο 5ο: Τόπος παράδοσης 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο ∆ήµο σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 
 
Άρθρο 6ο: Παραλαβή 
Η παραλαβή θα γίνει από τριµελή επιτροπή του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Άρθρο 8ο: Πληµµελής κατασκευή 
Εάν κατά την παραλαβή των ειδών αυτά δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης και την προσφορά του 
προµηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύµφωνα µε τις διατάξεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 
Άρθρο 9ο: Ανωτέρα βία 
      Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν 
για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη 
σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που 
οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, 
αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. 
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στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αµελλητί τον 
εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για να υπερβεί τις συνέπειες 
και τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 
     Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρµόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος ανάλογα. 

 
 Άρθρο 10ο: Αναθεώρηση τιµών  
    Οι τιµές δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραµένουν σταθερές και 
αµετάβλητες.   
 
Άρθρο 11ο: Τρόπος πληρωµής 

Η πληρωµή του συνολικού συµβατικού τιµήµατος θα γίνει µετά την παραλαβή των υλικών και εφόσον η 
επιτροπή παραλαβής δε διαπιστώσει κανένα πρόβληµα ως προς την ποιότητα και την καταλληλότητα των υλικών. 
Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού τιµολογίου του προµηθευτή.  
 
Άρθρο 12ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο εντολοδόχος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται µε όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασµούς 
και εισφορές υπέρ του δηµοσίου, δήµων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας. Ο 
ΦΠΑ βαρύνει τον εντολέα.  
 
Άρθρο 13ο: Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις.                      

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
Τηνιακός Ιωσήφ 

Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 

Νίκος Τσουκνάκης 
∆/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 
 
Ταχ. ∆/νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9     

Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία  Αρ. Μελέτης : 28/12 

Πληροφορίες : Τηνιακός Ιωσήφ  Π/Υ Τµήµα Α : 30.000,00 € µε ΦΠΑ 

Τηλ. : +30 28433 41307  Πηγή : 

Fax : +30 28430 24584    
Π∆Σ Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 / 
Πίστωση 2012  

e-mail : info@sitia.gr   

Προµήθεια : Προµήθεια εξοπλισµού για το 
λιµάνι / µαρίνα του ∆ήµου Σητείας 
στο πλαίσιο του Έργου PARA - 
MARE TOURISM του Π.∆.Σ. 
Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 

 
Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ  –  Τ Μ Η Μ Α  Α  

Προµήθεια µετρητών παροχής νερού και ρεύµατος και ηλεκτρονικά κλειδιά 
 

Α/Α Αναλυτική Περιγραφή Είδους Μονάδα Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδος 
∆απάνη 

1 

Κιβώτιο παροχών Aquarius µε 
πιστοποίηση (IMQ)IP44/66 CEI EN 50298 µε 
σύστηµα προπληρωµής / 4 Πρίζες των 16 Α 
µονοφασικές + 4 βάνες ½ 

τεµ. 10   

2 
Κονσόλα φόρτωσης κλειδιών κοµπλέ µε 
τροφοδότη, καλώδια για την σύνδεση στον 
υπολογιστή και software 

τεµ. 1   

3 
Ηλεκτρονικό κλειδί µε transponder 
απεριόριστων χρήσεων. 

τεµ. 80   

4 

Επίπεδο πλαίσιο στήριξης κιβωτίων παροχής 
από γαλβανισµένο εν θερµώ χάλυβα, µε 
άγκιστρα  για την στερέωση των pillar σε 
δάπεδο συµπεριλαµβανοµένου των 
εξαρτηµάτων στερέωσης (κοχλιών και 
περικοχλιών)  

τεµ. 10   

 

ΣΥΝΟΛΟ  :  

Φ.Π.Α 23%  

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ :  

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 23%:  

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 
 
Ταχ. ∆/νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9     

Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία  Αρ. Μελέτης : 28/2012 

Πληροφορίες : Τηνιακός Ιωσήφ  Π/Υ Τµήµα Β : 3.000,00 € µε ΦΠΑ 

Τηλ. : +30 28433 41307  Πηγή : 

Fax : +30 28430 24584    
Π∆Σ Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 / 
Πίστωση 2012  

e-mail : info@sitia.gr   

Προµήθεια : Προµήθεια εξοπλισµού για το 
λιµάνι / µαρίνα του ∆ήµου Σητείας 
στο πλαίσιο του Έργου PARA - 
MARE TOURISM του Π.∆.Σ. 
Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ  –  Τ Μ Η Μ Α  Β  
Προµήθεια ασύρµατου δικτύου wifi 

 
 

 
Είδος Μονάδα Ποσότητα Τιµή 

Μονάδας  
Σύνολο 

Access Point ασύρµατης µετάδοσης Τεµ. 1   

Κεραία οµόκεντρικής κάλυψης 5GHz  10dBi Τεµ. 1   

Access Point για µετάδοση σε χρήστες Τεµ. 5   

Κεραία οµοκεντρικής κάλυψης  2,4 GHz  15dBi Τεµ. 5   

5-Port 10/100Mbps ∆ιακλαδωτής δικτύου Τεµ. 1   

Adapter 24V τροφοδοτικό για Access Point Τεµ. 5   

Access Point  κατευθυντικό 5Ghz Τεµ. 4   

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΑ (καλώδια, βύσµατα, ιστοί στήριξης, κουτιά στέγασης)      Τεµ. 1   

 

ΣΥΝΟΛΟ  :  

Φ.Π.Α 23% :  

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ :   

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% :  

 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 


