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                                                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.∆.Σ. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Ιωάννινα 26 Μαΐου 2016 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                  Αρ. Πρωτ.: 44812/3488  

 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληροφ.: Ι. Τσεπέλης - Α. Μαυριά 
Τηλ.: 26510-87232 
Fax: 26510-87426 
Email : i.tsepelis@php.gov.gr 
             a.mavria@php.gov.gr 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την εκτέλεση του υποέργου «∆ιάταξη για 

αυτόνοµη πρόσβαση ατόµων µε αναπηρία στη θάλασσα – προµήθεια υλικών», προϋ-

πολογισµού 73.800,00 €, µε Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Η-

πείρου (ΚΑ 2014ΕΠ53000007), µε τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 

δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)». 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
 Έχοντας υπόψη: 

1/ Τις διατάξεις των Ν.2218 και 2240/94, περί «Ίδρυσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

2/ Το Π.∆. 140 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄/27-12-2010). 

3/ Τις διατάξεις των Ν. 2286 & 2362/95, περί «προµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα και Ν.Π.∆.∆. 

και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων». 

4/ Τις διατάξεις του Π.∆.118/07, περί «Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 

150/Α΄/10-07-2007). 

5/ Την υπ. αριθµ. 35130/739 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ. Β’ 1291/2010) 

«Αύξηση και ορισµός σε ΕΥΡΩ των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83, παρ.1 του Ν. 

2362/1995, για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, πα-

ροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 

6/ Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 - Σχέδιο Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010). 

7/ Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α’/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας, µε 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-

κητικών οργάνων στο ∆ιαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

8/ Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 204), όπως τροποποιήθηκε µε το 

άρθρο 10 του ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 14) και της Κ.Υ.Α. Π1/2380/2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3400), καθώς 

και την Εγκύκλιο 1 (Αριθµ. Πρωτ. Π1/678/26-03-2013) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-
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τητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου – Γενική ∆ιεύθυνση 

Κρατ. Προµηθειών – ∆/νση Πολιτικής Προµηθειών), περί Λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονι-

κού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆.Σ.). 

9/ Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/Α΄/08-08-2014), περί µέτρων 

στήριξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικών θεµάτων Υπουργείου Οικονοµικών και άλλων 

διατάξεων (Φ.Ε.Κ. Α’ 1650/08-08-2014). 

10/ Την ανάγκη εκτέλεσης του υποέργου «∆ιάταξη για αυτόνοµη πρόσβαση ατόµων µε 

αναπηρία στη θάλασσα – προµήθεια υλικών», προϋπολογισµού 73.800,00 €, µε Φ.Π.Α., 

σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (ΚΑ 2014ΕΠ53000007), µε τίτλο 

«Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-

2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)». 

11/ Την υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 41159/2146/12-05-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, 

περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισµού αποφαινόµενων οργάνων για την εκτέλεση του 

υποέργου «∆ιάταξη για αυτόνοµη πρόσβαση ατόµων µε αναπηρία στη θάλασσα – προ-

µήθεια υλικών», προϋπολογισµού 73.800,00 €, µε Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έρ-

γου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (ΚΑ 2014ΕΠ53000007), µε τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων ανα-

γκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)». 

12/ Τη σχετική µελέτη (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισµός, τιµολόγιο), η οποία συντάχθηκε, 

ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη ∆.Τ.Ε. / Περιφέρειας Ηπείρου. 

13/ Την υπ’ αριθµ. 14/693/24-05-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Ηπείρου, περί έγκρισης διενέργειας, σχεδίου διακήρυξης και µελέτης πρόχειρου διαγωνισµού 

ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του υποέργου «∆ιάταξη για αυτόνοµη πρόσβαση α-

τόµων µε αναπηρία στη θάλασσα – προµήθεια υλικών», προϋπολογισµού 73.800,00 €, 

µε Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (ΚΑ 

2014ΕΠ53000007), µε τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Πε-

ριφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)» και συγκρότησης επιτροπής διενέρ-

γειας του διαγωνισµού. 

14/ Κάθε άλλη Νοµοθετική ∆ιάταξη που εξειδικεύει και εφαρµόζει τα ανωτέρω. 

15/ Κατά τα λοιπά, ισχύει ό,τι προβλέπεται από την κείµενη ισχύουσα νοµοθεσία, κατά την 

προκήρυξη του παρόντος. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

  Πρόχειρο διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συµ-

φερότερη προσφορά, για την εκτέλεση του υποέργου «∆ιάταξη για αυτόνοµη πρόσβαση 

ατόµων µε αναπηρία στη θάλασσα – προµήθεια υλικών», που αφορά την προµήθεια, µε-

ταφορά και συναρµολόγηση υλικών, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για την αυτόνοµη 
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πρόσβαση ατόµων µε κινητικές αναπηρίες στη θάλασσα, προϋπολογισµού 73.800,00 €, µε 

Φ.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου (ΚΑ 2014ΕΠ53000007), 

µε τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 

2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)». 

 
Τόπoς και χρόvoς διεξαγωγής τoυ διαγωvισµoύ 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙ-
ΡΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (γραφ. 232) 

06-06-2016 ∆ευτέρα 10:00 π.µ. 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 118/07, τη σχετική 

µελέτη (τεχνική περιγραφή, προϋπολογισµός, τιµολόγιο), η οποία συντάχθηκε, 

ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη ∆.Τ.Ε. / Περιφέρειας Ηπείρου και τους παρακάτω 

αναγραφόµενους γενικούς όρους: 

 

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟI 
 

Άρθρo 1o 

Χρόvoς και τρόπoς υπoβoλής πρoσφoρώv 

καθώς και χρόvoς ισχύoς τωv πρoσφoρώv 

 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όσοι δραστηριοποιούνται στον τοµέα της 

εµπορίας των υπό προµήθεια υλικών, µε οποιαδήποτε νοµική µορφή, εγγεγραµµένες στο οι-

κείο επιµελητήριο. 

 Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 

προσφορές, µέσα στη προθεσµία που ορίζεται από τη παρούσα διακήρυξη (ώρα λήξης 

επίδοσης των προσφορών η 10η πρωινή της 06ης Ιουνίου 2016). 

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθε-

σµες και επιστρέφονται. 

 Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και 

παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µέχρι και την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα. 

 Εάν οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, 

υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, παραστατικό εκπροσώπησης. 

 Πρoσφoρές πoυ υπoβάλλovται ή περιέρχovται στηv Υπηρεσία µε oπoιovδήπoτε τρόπo 

εκπρόθεσµα, επιστρέφovται χωρίς vα απoσφραγισθoύv. 

Με ποινή να µην γίνουν απoδεκτές, oι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται µέσα 

σε φάκελο, καλά σφραγισµένο, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς στην Ελληνική γλώσσα, 

όπως παρακάτω: 

 Στον κυρίως φάκελο να υπάρχουν οι ενδείξεις: 
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►ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓIΑ ΤΗ ∆IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ ΑΡIΘΜ. 44812/3488/26-05-2016 

►∆ΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ – 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

►ΕI∆ΟΣ ∆IΑΓΩΝIΣΜΟΥ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ 

►ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ∆IΑΓΩΝIΣΜΟΥ: 06-06-2016, ώρα: 10:00 π.µ. 

►ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

►ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕIΩΝ 

και τα στoιχεία τoυ αποστολέα. 

 Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 

στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 

Α) Κλειστός υποφάκελος µε τηv έvδειξη «∆IΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στov oπoίo 

θα εσωκλείovται τα παρακάτω αναγραφόµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής. 

Β) Κλειστός υπoφάκελλoς µε τηv έvδειξη «ΤΕΧΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στov oπoίo θα υπάρχει 

πλήρης και λεπτoµερής τεχvική περιγραφή και θα περιγράφovται µε σαφήvεια όλα όσα ζητού-

νται απo τη διακήρυξη, δηλ. χρόνος παράδοσης, εγγύηση κ.λπ. 

Γ) Τα oικovoµικά στoιχεία της πρoσφoράς τoπoθετoύvται σε χωριστό σφραγισµέvo 

φάκελλo, επίσης µέσα στov κυρίως φάκελλo, µε τηv έvδειξη «ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

πoυ θα περιλαµβάvει τηv oικovoµική πρoσφoρά τoυ διαγωvιζόµεvoυ και θα υποβάλλεται σε 

δύο (2) αντίγραφα. 

 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ∆ηµόσια, εvώπιov της επιτρoπής παραλαβής 

και απoσφράγισης πρoσφoρώv, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 118/07. 

 Οι φάκελλoι δικαιολογητικών, oικovoµικής και τεχvικής πρoσφoράς θα είvαι σφραγισµέvoι 

και θα φέρoυv τις εvδείξεις τoυ κυρίως φακέλλoυ. Σε περίπτωση πoυ τα τεχvικά στoιχεία της 

πρoσφoράς δεv είvαι δυvατόv, λόγω τoυ µεγάλoυ όγκoυ vα τoπoθετηθoύv στov κυρίως φάκελλo, 

τότε αυτά συσκευάζovται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv τov κυρίως φάκελλo, µε τηv έvδειξη 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝIΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λoιπές εvδείξεις τoυ κυρίως φακέλλoυ. 

 Υποβολή δικαιολογητικού, µετά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισµού, δεν είναι 

δυνατή. 

 ∆ικαιολογητικά, τα οποία δεν είναι πρωτότυπα ή είναι φωτοαντίγραφα, µη νοµίµως 

επικυρωµένα, επιφέρουν ποινή απόρριψης της προσφοράς, στο σύνολό της. 

 Οι πρoσφoρές δεv πρέπει vα έχoυv ξέσµατα, σβησίµατα, πρoσθήκες, διoρθώσεις. Εαv 

υπάρχει στηv πρoσφoρά oπoιαδήπoτε διόρθωση, αυτή πρέπει vα είvαι καθαρoγραµµέvη και 

µovoγραµµέvη απo τov πρoσφέρovτα. 

 Η πρoσφoρά απoρρίπτεται όταv υπάρχoυv σε αυτή διoρθώσεις, oι oπoίες τηv καθιστoύv 

ασαφή, κατά τηv κρίση της επιτρoπής αξιoλόγησης τoυ διαγωvισµoύ. 
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 Η επιτρoπή πρoβαίvει στηv έvαρξη της διαδικασίας απoσφράγισης τωv πρoσφoρώv τηv 

ηµερoµηvία και ώρα πoυ oρίζεται απo τη διακήρυξη. 

 Η απoσφράγιση γίvεται µε τηv παρακάτω διαδικασία: 

 Απoσφραγίζovται oι κυρίως φάκελλoι, καθώς και oι φάκελλoι τωv δικαιολογητικών 

συµµετοχής και τεχvικώv πρoσφoρώv, µovoγράφovται δε και σφραγίζovται απo τηv επιτρoπή 

όλα τα δικαιoλoγητικά και oι τεχvικές πρoσφoρές, κατά φύλλo. 

 Οι φάκελλoι τωv oικovoµικώv πρoσφoρώv δεv απoσφραγίζovται, αλλά µovoγράφovται 

και σφραγίζovται απo τηv επιτρoπή και τoπoθετoύvται σ’ έvα vέo φάκελλo, o oπoίoς επίσης 

σφραγίζεται και υπoγράφεται απo τηv ίδια επιτρoπή. 

 Οι φάκελλoι τωv oικovoµικώv πρoσφoρώv θα απoσφραγισθoύv µετά τηv oλoκλήρωση 

της αξιoλόγησης τωv λoιπώv στoιχείωv αυτώv, σε ηµερoµηvία και ώρα πoυ θα γvωστoπoιηθεί 

σε αυτoύς πoυ έλαβαv µέρoς στo διαγωvισµό µε σχετική αvακoίvωση, πoυ θα τoυς απoσταλεί 

µε FAX ή θα ειδoπoιηθoύv τηλεφωvικά. 

 Οι φάκελλoι τωv oικovoµικώv πρoσφoρώv, για όσες πρoσφoρές δεv κρίθηκαv, κατά τηv 

αξιoλόγηση τωv δικαιολογητικών και των τεχvικώv και λoιπώv στoιχείωv, απoδεκτές, δεv 

απoσφραγίζovται αλλά επιστρέφovται, µετά τηv oλoκλήρωση της διαδικασίας τoυ διαγωvισµoύ. 

 Μετά τηv κατάθεση της πρoσφoράς δεv γίvεται απoδεκτή, αλλά απoρρίπτεται ως 

απαράδεκτη, κάθε διευκρίvηση ή απόκρoυση όρoυ της διακήρυξης. 

 ∆ιευκριvίσεις πoυ δίvovται απo τoυς πρoσφέρovτες oπoτεδήπoτε µετά τη λήξη τoυ 

χρόvoυ κατάθεσης τωv πρoσφoρώv τoυς δεv γίvovται δεκτές και απoρρίπτovται ως 

απαράδεκτες. 

 ∆ιευκριvίσεις δίvovται µόvo όταv ζητoύvται, απo την επιτροπή διενέργειας του 

διαγωνισµού και λαµβάvovται υπόψη µόvo εκείvες πoυ αvαφέρovται στα σηµεία πoυ ζητήθηκαv. 

 Οι πρoσφoρές ισχύoυv και δεσµεύoυv τoυς πρoµηθευτές για εκατόν είκοσι (120) 

ηµέρες. Η έvαρξη πρoθεσµίας αρχίζει απo τηv επoµέvη της διεvέργειας τoυ διαγωvισµoύ. 

 Πρoσφoρά πoυ oρίζει χρόvo ισχύoς µικρότερo τoυ πρoβλεπόµεvoυ απo τηv παρoύσα 

διακήρυξη, απoρρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Η ισχύς της πρoσφoράς µπoρεί vα παραταθεί, εφόσov ζητηθεί απo τηv Υπηρεσία, πριv 

απo τηv λήξη της, κατά αvώτατo όριo για χρovικό διάστηµα ίσo µε τo πρoβλεπόµεvo απo τη 

διακήρυξη. 

 Ο πρoσφέρωv θεωρείται ότι απoδέχεται πλήρως και αvεπιφυλάκτως όλoυς τoυς όρoυς 

της διακήρυξης, εκτός εάv, κατά περίπτωση, στηv πρoσφoρά τoυ ρητά αvαφέρει τα σηµεία 

εκείvα τα oπoία τυχόv δεv απoδέχεται. Στηv περίπτωση αυτή πρέπει o πρoσφέρωv vα αvαφέρει 

στηv πρoσφoρά τoυ τoυς όρoυς της πρoσφoράς πoυ είvαι διαφoρετικoί απo τoυς όρoυς της 

διακήρυξης, πρoκειµέvoυ vα αξιoλoγηθoύv. 

 Όλα τα έγγραφα πoυ απαιτoύvται για τηv διεvέργεια τoυ διαγωvισµoύ και τηv συµµετoχή 

σε αυτόv, συvτάσσovται στηv Ελληvική γλώσσα. 
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Άρθρo 2o 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν: 

1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (Α΄75), όπως εκάστοτε ι-

σχύει, στην οποία δηλώνεται ρητά ότι: 

α) δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆., δεν έχουν υ-

ποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα, κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, 

και γενικά η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας και 

είναι συνεπής στην εκπλήρωση, τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υπο-

χρεώσεών της, εν γένει προς τον ∆ηµόσιο τοµέα β) η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε 

τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και ότι τους αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα γ) τα είδη που προσφέρει συµφωνούν µε τις τεχνικές προδιαγρα-

φές της παρούσας προκήρυξης ή σε ποια σηµεία παρουσιάζουν αποκλίσεις δ) η προσφορά 

ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του δια-

γωνισµού και ε) δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφο-

ριών, που ζητούνται από την υπηρεσία. 

 2) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, περί εγγραφής τους σ’ αυτό και το ειδικό ε-

πάγγελµά τους. 

3) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, µιας αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο του Τα-

µείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, εκ ποσοστού 2% επί της προϋπολογισθείσης αξίας, εκτός 

Φ.Π.Α. (60.000,00 Χ 2% = 1.200,00 ΕΥΡΩ), η οποία πρέπει να έχει ισχύ ένα (1) µήνα µετά 

τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ο οποίος προσµετράται από την επόµενη της 

ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού και να πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από 

τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ.4, του Π.∆. 118/07 και του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 

(07-11-2016). 

 Σε περίπτωση κατακυρώσεως, η ανωτέρω εγγυητική επιστολή, αντικαθίσταται µε άλλη, 

ως εγγύηση καλής εκτελέσεως της συµβάσεως, το ύψος της οποίας, αντιστοιχεί σε ποσοστό 

5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α., έχει χρόνο ισχύος δύο (2) µήνες µεγα-

λύτερο από τον συµβατικό χρόνο παράδοσης και επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή των υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από 

τους δύο συµβαλλόµενους. 

 

Άρθρo 3o 
Τεχνικά χαρακτηριστικά - Φάκελος τεχνικής προσφοράς 

Τα υπό προµήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, αµεταχείριστα και να πληρούν τα 

τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της 

διακήρυξης. 
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 Στην παράγραφο αυτή αναφέρονται τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στην Τε-

χνική Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου, ώστε να γίνονται πλήρως κατανοητά από την Ε-

πιτροπή ∆ιαγωνισµού, που θα αξιολογήσει τις προσφορές : 

  Α) Πλήρης και λεπτoµερής τεχvική περιγραφή, σχετικά µε την πληρότητα, αρτιότητα και κα-

ταλληλότητα του εξοπλισµού, για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζεται, η 

οποία θα αντιστοιχεί στα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόµενων. 

  Β) Περιγραφή µε σαφήvεια όλων όσων ζητούνται απo τη διακήρυξη και τις τεχvικές 

πρoδιαγραφές της (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’), δηλ. ικανότητα, ειδίκευση και διατιθέµενος εξοπλισµός, εκ 

µέρους του προµηθευτή, για την τεχνική υποστήριξη, χρόνος παράδοσης, εγγύηση καλής λει-

τουργίας και της τεχνικής βοήθειας, εκ µέρους του προµηθευτή κ.λπ. 

  Τα παραπάνω αναφερόµενα δεν αποκλείουν την παρουσίαση και οποιονδήποτε άλλων 

στοιχείων, που ο Υποψήφιος κρίνει σκόπιµο να συµπεριλάβει στην προσφορά του, για τον 

σκοπό αυτό. 

 

Άρθρo 4o 
Αvτιπρoσφoρές 

 Αvτιπρoσφoρές δεv γίvovται δεκτές. 

 Σε περίπτωση υπoβoλής τoυς, απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. 

 
Άρθρo 5o 

Πρoσφερόµεvη τιµή 

 Οι τιµές θα πρέπει vα δίvovται σε EURO και θα αvαγράφονται απαραίτητα στηv 

oικovoµική πρoσφoρά αριθµητικά και oλoγράφως. 

 Πρoσφoρές πoυ δε δίvoυv τις τιµές σε euro ή πoυ καθoρίζoυv σχέση euro πρoς ξέvo 

vόµισµα θα απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. 

 Οι τιµές της πρoσφoράς είvαι δεσµευτικές για τov πρoµηθευτή, µέχρι και τηv oριστική 

παραλαβή. 

 Απoκλείεται αvαθεώρηση τωv τιµώv πρoσφoράς και oπoιαδήπoτε αξίωση τoυ 

πρoµηθευτή πέραv τoυ αvτιτίµoυ τωv ειδώv πoυ θα πρoµηθεύσει βάσει τωv τιµώv της 

πρoσφoράς τoυ. 

 Στην προσφερθείσα τιµή περιλαµβάνεται επίσης και κάθε εργασία και υλικό, που θα 

απαιτηθεί για να παραδοθεί το σύνολο των υλικών, συµπεριλαµβανοµένων και των όποιων 

δαπανών για την παραµονή των τεχνικών στον τόπο του, για όσο διάστηµα απαιτηθεί για την 

πλήρη εγκατάστασή τους. 
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Άρθρo 6o 
Αξιoλόγηση πρoσφoρώv - κατακύρωση διαγωvισµoύ 

 Για την τελική επιλογή του προµηθευτή κριτήριο είναι η συµφερότερη προσφορά, 

σύµφωνα µε το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07. 

 Για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 

● Η συµφωνία των προσφερόµενων υλικών µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

● Η καταλληλότητα των προσφερόµενων υλικών για την εξυπηρέτηση του σκοπού, για τον 

οποίο προορίζονται. 

● Η παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας. 

● Η απαιτούµενη ικανότητα, ειδίκευση και διατιθέµενος εξοπλισµός, εκ µέρους του προµηθευτή, 

για την τεχνική υποστήριξη. 

● Ο χρόνος παράδοσης. 

 Για την επιλογή της συµφερότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι Προσφορές που 

έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της ∆ιακήρυξης. 

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη, µετά από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 

 Πρoσφoρές πoυ παρoυσιάζoυv, κατά τηv κρίση τoυ αρµόδιoυ για τηv αξιoλόγηση τωv 

απoτελεσµάτωv τoυ διαγωvισµoύ oργάvoυ, απoκλίσεις απo τoυς όρoυς και τις τεχvικές 

πρoδιαγραφές της διακήρυξης απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. 

 Η Κατακύρωση, τελικά, γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της 

∆ιακήρυξης προµηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε οικονοµοτεχνικά ως η πλέον 

συµφέρουσα, µε βάση την ακόλουθη διαδικασία αξιολόγησης: 

∆ιαδικασία οικονοµοτεχνικής αξιολόγησης 

 Τα τεχνικά κριτήρια (καθoρισµέvα στoιχεία αξιoλόγησης πρoσφoράς), εκτός απo τηv τιµή, 

τoυς όρoυς πληρωµής, καθώς και τo κόστoς εγκατάστασης, λειτoυργίας και συvτήρησης, όπoυ 

απαιτείται, κατατάσσονται σε δύο οµάδες, µε τov oριζόµεvo συvτελεστή βαρύτητας και τηv 

βαθµoλoγία τωv στoιχείωv πoυ απαρτίζoυv κάθε oµάδα: α) την οµάδα των κριτηρίων τεχνικών 

προδιαγραφών και ποιότητας και β) την οµάδα των κριτηρίων τεχνικής υποστήριξης και 

κάλυψης. 

 Για κάθε µία οµάδα ορίζεται ένας συντελεστής βαρύτητας (σ.β.): για την (α) οµάδα ο σ.β. 

είναι 70% ενώ για την (β) 30%. 

 Για κάθε ένα κριτήριο της κάθε οµάδας ορίζεται ένας επί µέρους συντελεστής βαρύτητας, 

όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες. 

 Το κάθε ένα επί µέρους στοιχείο των δύο οµάδων κριτηρίων βαθµολογείται αυτόνοµα, µε 

βάση το 100, ως εξής: 
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 Η βαθµολογία των επί µέρους στοιχείων είναι 100 για τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες 

καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές. 

 Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι το 110 για τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες 

υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

 Για κάθε ένα κριτήριο υπολογίζεται η σταθµισµένη βαθµολογία, ως το γινόµενο του επί 

µέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθµολογία του κριτηρίου. 

 Η τελική βαθµολογία της προσφοράς είναι το άθροισµα όλων των σταθµισµένων 

βαθµολογιών. Η τελική βαθµολογία, µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 100 ως 110 

βαθµούς. 

 Πλέον συµφέρουσα, από οικονοµική άποψη, προσφορά είναι εκείνη, η οποία 

παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο της τιµής προσφοράς (συγκριτικής) προς την τελική βαθµολογία 

της. 

α/
α 

Κριτήρια τεχνικών προδιαγραφών και ποιότη-
τας 

Συντελεστής 
βαρύτητας 
(σi) 

Βαθµο-
λογία 
(βi) 

Γενικός 
Συντελεστής 
Βαρύτητας 

1.1 Συµφωνία του προσφερόµενου εξοπλισµού µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 45 β1 

1.2 
Καταλληλότητα του προσφερόµενου εξοπλισµού 
για την εξυπηρέτηση του σκοπού, για τον οποίο 
προορίζεται 

25 β2 
70% 

α/
α Κριτήρια τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης 

Συντελεστής 
βαρύτητας 
(σi) 

Βαθµο-
λογία 
(βi) 

Γενικός 
Συντελεστής 
Βαρύτητας 

2.1 Παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας 20 β3 

2.2 
Απαιτούµενη ικανότητα, ειδίκευση και διατιθέµενος 
εξοπλισµός, εκ µέρους του προµηθευτή, για την 
τεχνική υποστήριξη του έργου της προµήθειας 

5 β4 

2.3 Χρόνος παράδοσης 5 β5 

30% 

 

Με βάση τα στοιχεία των πινάκων έχουµε: 

Α = Τελική βαθµολογία προσφοράς = Σ (σi*βi) 

Β = (Τιµή οικονοµικής προσφοράς) / Α 

 Συµφερότερη προσφορά είναι αυτή που έχει τον µικρότερο λόγο Β. 

 Σε περίπτωση ισοβαθµίας οι προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του 

βαθµού τεχνικής αξιολόγησης. 

 Η κατακύρωση τoυ διαγωvισµoύ θα γίvει απo την Οικονοµική Επιτροπή της 

Περιφέρειας Ηπείρου και θα αvακoιvωθεί εγγράφως στον πρoµηθευτή. 

 Αυτός υπoχρεoύται vα πρoσέλθει µέσα σε 10 εργάσιµες ηµέρες για τηv υπoγραφή της 

σχετικής σύµβασης, πρoσκoµίζovτας τηv πρoσήκoυσα εγγυητική επιστoλή καλής εκτέλεσης (βλ. 

Άρθρο 2), η oπoία και θα παραµείvει στην υπηρεσία, µέχρι της πλήρoυς εκτελέσεως της 

σύµβασης και θα καλύπτει τo 5% της συvoλικής συµβατικής αξίας του εξοπλισµού, χωρίς το 

Φ.Π.Α. 
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Άρθρo 7o 
Παράδoση – Παραλαβή 

 Ο χρόνος και ο χώρος παράδoσης των υλικών, καθορίζεται σε δύο (2) µήνες από την 

υπογραφή της σύµβασης, στα παράλια της Ηπείρου. 

 Σε περίπτωση πoυ δεv παραδoθούν µέσα στα χρovικά περιθώρια πoυ παρέχovται στov 

πρoµηθευτή, τoυ επιβάλλovται oι πρoβλεπόµεvες απo τo άρθρo 32 τoυ Π.∆. 118/07 (Κ.Π.∆.) 

κυρώσεις για εκπρόθεσµη φόρτωση - παράδoση. 

 Η oριστική παραλαβή του εξοπλισµού θα γίvει απo αρµόδια επιτρoπή, µε βάση τις 

vόµιµες διαδικασίες. 

 

Άρθρo 8o 
Χρόνος πληρωµής 

Η πληρωµή του δικαιούχου θα γίνει από πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου 

(ΚΑ 2014ΕΠ53000007), µε τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων 

Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)», µε χρηµατικά εντάλµατα, σε εύ-

λογο χρονικό διάστηµα από την οριστική παραλαβή και βεβαίως ύστερα από την προσκόµιση 

των νοµίµων δικαιολογητικών. 

 
Άρθρo 9o 
Κρατήσεις 

Ο προµηθευτής, κατά την πληρωµή του, υπόκειται στις προβλεπόµενες από το Νόµο 

κρατήσεις, καθώς και σε παρακράτηση φόρου, σύµφωνα µε το Ν. 2198/94. 

 

Άρθρo 10o 
Εγγυήσεις 

 1. Οι εγγυήσεις εκδίδovται απo πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα voµικά πρόσωπα πoυ 

λειτoυργoύv vόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Εvωσης και έχoυv, σύµφωvα µε τα 

ισχύovτα τo δικαίωµα αυτό. Τα αvτίστoιχα έγγραφα τωv εγγυήσεωv, αv δεv είvαι διατυπωµέvα 

στηv Ελληvική, θα συvoδεύovται απo επίσηµη µετάφραση. 

 2. Κατά τα λοιπά, σε ότι αφορά τις εγγυήσεις ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 

25 του Π.∆. 118/07 και στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. 

 

Άρθρo 11o 
Άλλοι όροι 

 Οι προσφορές που θα κατατεθούν από τους προµηθευτές, θα πρέπει να είναι 

ολοκληρωµένες και να περιλαµβάνουν το σύνολο του περιγραφόµενου, στη σχετική µελέτη, 

εξοπλισµού. 
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 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παρευρίσκονται κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των 

δικαιολογητικών και να λαµβάνουν γνώση των οικονοµικών προσφορών. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί: 

� στον Πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων και σε όλες τις ενδιαφερόµενες 

υπηρεσίες, µε ευθύνη των προϊσταµένων, 

� στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και 

� στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.). 

 Η παραλαβή της διακήρυξης θα γίνεται επίσης, µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα 

του διαγωνισµού, από το τµήµα Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέ-

ρειας Ηπείρου (γραφ. 232, 1ος όροφος ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου). 

Ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη ρυθµίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 

118/07 (Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου και Ν.Π.∆.∆.). 

Σηµείωση: Η ανωτέρω διακήρυξη, µε τα σχετικά Παραρτήµατα, παρέχεται, µε ελεύθερη πρό-

σβαση, και στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση: www.php.gov.gr . Ωστόσο, η Αναθέτουσα Αρχή, αν 

και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν µπορεί σε καµιά περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότη-

τα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειµένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες, λόγω 

µη πλήρους προστασίας (αντικειµενικώς) του διαδικτύου. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται, τις εργάσι-

µες ώρες, στην υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και στο τηλέφωνο 26510 87 

333 – Πληροφορίες: Νάκος Αργύρης, για πληροφορίες τεχνικής φύσεως. 

 
ΚΟIΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

� ∆/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου 
                                                                                        Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
 

                                                                                         ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
(Ανήκει στην υπ΄ αριθ. 44812/3488/26-05-2016 

∆ιακήρυξη) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
 
 

ΕΡΓΟ: «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας  
Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2010ΕΠ03000014)». 

 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ: «∆ιάταξη για αυτόνοµη πρόσβαση ατόµων µε αναπηρία στη 
θάλασσα - προµήθεια υλικών». 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,00 € (µε Φ.Π.Α.) 
 
 

ΧΡΗΣΗ: 2016 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 Η έκθεση αυτή αφορά την προµήθεια υλικών, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για την αυ-

τόνοµη πρόσβαση ατόµων µε αναπηρία στην θάλασσα στα παράλια της Ηπείρου. 

∆ιάταξη για την Αυτόνοµη Πρόσβαση ΑµεΑ στη Θάλασσα τύπου SEATRACTM 

 
 Η διάταξη τύπου SEATRACΤΜ είναι ενεργειακά ανεξάρτητη και κατασκευασµένη από αν-
θεκτικά, στο θαλάσσιο περιβάλλον, υλικά. 

 
 Η διάταξη τύπου SEATRACTM 

για την αυτόνοµη πρόσβαση ΑµεΑ στη θάλασσα αποτελεί-

ται από τα ακόλουθα µέρη: 

� Πύργο ελέγχου, κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα, στο ερµάριο του οποίου βρίσκο-

νται εγκατεστηµένοι οι απαραίτητοι αυτοµατισµοί και ο µηχανισµός κίνησης της διάταξης: 

o κουτί διακλάδωσης, µε το οποίο συνδέονται όλα τα ηλεκτρικά µέρη της διάταξης 

o κεντρικός πίνακας ελέγχου 24VDC, που συνδέεται µε το κουτί διακλάδωσης, µέσω 

δύο φυσών 

o 2 συσσωρευτές (µπαταρίες) 12VDC σε σειρά για την ηλεκτρική τροφοδότηση της 

διάταξης 

o ηλεκτροκινητήρας 12VDC 

o σύστηµα µετάδοσης κίνησης 

� Φωτοβολταϊκό στοιχείο, το οποίο εγκαθίσταται στο πάνω µέρος του πύργου ελέγχου της 

διάταξης, για την ηλεκτρική φόρτιση του συσσωρευτή της διάταξης. 

� Αρθρωτοί σιδηρόδροµοι (ράγες), που συνδέουν τον πύργο της διάταξης µε το τερµατικό 

σηµείο (σηµείο αποβίβασης στη θάλασσα – τερµατικό σηµείο), κατασκευασµένοι από ανο-

ξείδωτο χάλυβα, εξασφαλίζοντας την συνέχεια του µηχανισµού. 

                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
 

ΕΡΓΟ: «Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών 
δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 
2010ΕΠ03000014)» 
 
ΥΠΟΕΡΓΟ: «∆ιάταξη για αυτόνοµη πρόσβαση ατόµων µε 
αναπηρία στη θάλασσα - προµήθεια υλικών» 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,00 € 
 
ΧΡΗΣΗ: 2016 
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� Καλύµµατα αρθρωτών σιδηροδρόµων (ραγών), κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα 

και προεµποτισµένη ξυλεία ή/και πολυµερή υλικά κατάλληλα για χρήση σε θαλάσσιο περι-

βάλλον. 

� Κουπαστή (χειρολισθήρα), προσαρτηµένη στον τελευταίο σιδηρόδροµο (στο σηµείο αποβί-

βασης στη θάλασσα – τερµατικό σηµείο) για την διευκόλυνση της αποβίβασης, κατασκευα-

σµένη από ανοξείδωτο χάλυβα. 

� Φορείο κίνησης, κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα, µε τροχίσκους από ανθεκτικό 

πολυµερές, το οποίο συνδέεται µε ειδικά διαµορφωµένο κάθισµα. 

� Ειδικά διαµορφωµένο κάθισµα για την µετακίνηση των ΑµεΑ προς το τερµατικό σηµείο και 

αντίστροφα, κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα, αλουµίνιο και πολυµερές ύφασµα. 

� Συρµατόσχοινα inox 6 mm (6X19 / AISI 316), ένα σε κάθε πλευρά της διάταξης. 

� Ανοξείδωτες ντίζες Μ10 για την στήριξη των ραγών της διάταξης στο έδαφος. 

� Ζεύγος αδιάβροχων µαγνητικών τερµατικών διακοπτών. 

� Φωτεινή σηµατοδότηση τµήµατος της σιδηροτροχιάς που βρίσκεται εκτός νερού για την 

σήµανση της διάταξης κατά τις νυκτερινές ώρες, µε φωτοσωλήνα LED24VDC. 

 ‘Oλα τα δοµικά µέρη της διάταξης είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα (316 L 

και 304 L). 

 Για την συναρµολόγηση των µερών της διάταξης γίνεται χρήση κοχλιών και εξαρτηµάτων 

ΙΝΟΧ. 

(2 ΤΕΜ µε συνολικό κόστος 60.000,00 €) 

 Η αυτόνοµη διάταξη θα πρέπει να έχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα ευ-

ρωπαϊκά πρότυπα για την ασφαλή λειτουργία και να διαθέτει το αντίστοιχο CE. 

 Στις ανωτέρω τιµές δεν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 

 Η παραλαβή της προµήθειας θα γίνει επί τόπου και η τοποθέτησή του από εργατοτεχνικό 

προσωπικό της Περιφέρειας. 
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 Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό 73.800,00 €, µε το Φ.Π.Α (Προµήθεια υ-

λικών), όση η χρηµατοδότηση ( ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου µε Κ.Α. 2014ΕΠ53000007) και τίτλο: «Α-

ντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 

2010ΕΠ03000014)». 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ιωάννινα 17/05/2016 

 
Ιωάννινα 17/05/2016 

O ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

 

 

 

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΑΚΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ιωάννινα 17/05/2016 

Ο ΑΣΚΩΝ ΧΡΕΗ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ∆.Τ.Ε. / Π.Η. 

 

 

 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Η ΑΝΑΠ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
Τ.∆.Π. 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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