
 

 

1 

                                                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ                                                
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
∆ιενέργειας   πρόχειρου διαγωνισµού και κατάρτιση όρων  για την προµήθεια πλέγµατος για 

τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, αλιευτικού Συνεταιρισµού Κορωνησίας – Καλογερικού 
 

Η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΡΤΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη:  

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

2/ Το Π.∆. 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α’/10-07-2007). 

3/ Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 – Πρόγραµµα  Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

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

4/ Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 

µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικη-

τικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

5/ Την υπ΄αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, 

περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµο-

σίων συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

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

7/ Τις αριθµ.οικ407/38/7-1-2011 και 6061/205/8-2-2011 αποφάσεις της Περιφέρειας Ηπείρου, 

περί ορισµού Αρµοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Ηπείρου.  

8/ Το αριθ. 8336/07-11-2012 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής - Τµή-

µα Αλιείας που αφορά την ανάγκη προµήθειας ειδικού πλέγµατος προστασίας εξαλιευτικών εγκα-

ταστάσεων του ιχθυοτροφείου Λογαρού  του Αλιευτικού Συνεταιρισµού Κορωνησίας Καλογερικού Ν.  

Άρτας. 
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9/ Την υπ’ αριθµ. 43/07-02-2013  απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, µε την οποία εγκρίθη-

κε πίστωση ύψους µέχρι 20.100,00 ευρώ για την προµήθεια αυτών.  

 10/  Την αριθµ 8/224/04.03.2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Της Περιφέρειας Ηπεί-

ρου. 

 
  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χα-

µηλότερη τιµή, για την  «Προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού, 
αλιευτικού Συνεταιρισµού Κορωνησίας – Καλογερικού ». 
 
 

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των  είκοσι χιλιάδων εκατό  

Ευρώ ( 20.100,00€) µε ΦΠΑ  και θα καλυφθεί από το λογαριασµό 5% Βελτιωτικά έργα δηµοσίων 

ιχθυοτροφείων Ν. Άρτας που είναι κατατεθειµένος στο υποκατάστηµα Α.Τ.Ε Άρτας. 

 

2. ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Το αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης αφορά την  προµήθεια πλέγµατος για τις ανάγκες του 

ιχθυοτροφείου Λογαρού,  αλιευτικού Συνεταιρισµού Κορωνησίας – Καλογερικού, σύµφωνα µε τις 

ακόλουθες Τεχνικές Προδιαγραφές:   

 
 

       Α.   Καταγωγή των προσφερόµενων υλικών- Ειδικοί όροι 

 1. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν τις αιτήσεις συµµετοχής ή στις προσφορές 

τους την χώρα καταγωγής των υλικών που προσφέρουν. 

 2. Ο συµµετέχων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, στο οποίο θα κα-

τασκευάσει τα προσφερόµενα υλικά, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του (πλήρης διεύθυνση). 

Εφ' όσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος µεσολαβούν διάφορες φάσεις  βιοµηχανοποίη-

σης, θα πρέπει ο συµµετέχων να δηλώνει το εργοστάσιο κατασκευής της  κάθε φάσης και τον τόπο 

εγκατάστασής του.  Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο, που δηλώνε-

ται για την κατασκευή, µερικών ή ολικώς, των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους 

διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, που ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 3. Ο συµµετέχων υποχρεούνται να επισυνάψει στην προσφορά του, όταν δεν   θα κατασκευ-

άσει τα προσφερόµενα είδη σε δικό του εργοστάσιο, υπεύθυνη δήλωση, νοµίµως θεωρηµένη για το 

γνήσιο της υπογραφής, του νόµιµου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευάσει το 

τελικό προϊόν, µε την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της εν λόγω προµήθειας, σε 

περίπτωση κατακύρωσης  στον προµηθευτή, υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.  Προ-

σφορά στην οποία δεν υπάρχουν οι παραπάνω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 4. Μετά την σύναψη της σύµβασης, κατ' αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου, 

που δηλώθηκε µε την προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Μπορεί να εγκριθεί, 

µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του προµηθευτή,   η αλλαγή του εργοστασίου, µε απόφαση του αρµό-

διου, για την διοίκηση του φορέα, οργάνου, µετά από γνώµη του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 
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 5. Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται µε σχετικά έγγραφα, µε τα αποτελέσµατα ερ-

γαστηριακού ελέγχου δειγµάτων, από το Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων (Κ.Ε.∆.Ε.) του 

ΥΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ή µε ανάλογα πιστοποιητικά ποιότητας, αναγνωρισµένα από κράτη µέλη της Ευρω-

παϊκής Ένωσης. 

 6. Τα αναφερόµενα, στις επιµέρους Τεχνικές Προδιαγραφές, χαρακτηριστικά είναι τα επι-

θυµητά. Σαφώς χαρακτηριστικά καλύτερα  των ζητουµένων, κατά περίπτωση, είναι επιθυµητά και 

θα αξιολογηθούν όπως επίσης και µερικές αποκλίσεις από τα ζητούµενα. 

 
   Β.   Προδιαγραφές Πλέγµατος   

 

Το πλέγµα θα αποτελείται από µεταλλικά σύρµατα  κυκλικής διατοµής διατεταγµένα σε οριζόντια και 

κάθετη διεύθυνση στο ίδιο επίπεδο , συγκολληµένα µε ηλεκτροπόντα  στα σηµεία επαφής , ώστε να 

σχηµατίζονται τετραγωνικές οπές.  Μετά την συγκόλληση το πλέγµα θα γαλβανίζεται εν θερµώ, σύµ-

φωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.  

Το σύρµα θα έχει αντοχή σε εφελκυσµό τουλάχιστον  400  Nt/mm2.  

Θα προσκοµισθούν πιστοποιητικά ποιότητας των πλεγµάτων , όπου θα  περιγράφεται ο τρόπος παρα-

γωγής , η αντοχή σε καταπονήσεις κάµψης και εφελκυσµού , η ανθεκτικότητα σε διάβρωση σε θαλάσ-

σιο περιβάλλον,  η χηµική σύσταση  και οι ακολουθούµενοι κανονισµοί.  

Τα  πλέγµατα θα διατίθενται σε ρολά, δυνάµενα να µεταφέρονται εύκολα και χωρίς παραµορφώσεις 

των συρµάτων.  

Ο χρόνος εγγύησης εκ µέρους του κατασκευαστή της ανθεκτικότητας σε διάβρωση σε θαλάσσιο περι-

βάλλον και της διατήρησης των χαρακτηριστικών αυτού θα είναι τουλάχιστον έξι (6) µήνες. 

Το πλέγµα του οποίου θα γίνει προµήθεια προορίζεται να αντικαταστήσει πλέγµατα που έχουν τοπο-

θετηθεί παλαιότερα στις ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις του ιχθυοτροφείου. Θα λαµβάνεται µέριµνα 

εκ µέρους του συνεταιρισµού για την αποµάκρυνση των παλαιών πλεγµάτων και την διάθεση αυτών για  

ανακύκλωση. 

Θα γίνει προµήθεια δύο τύπων πλεγµάτων:  

 
Τύπος  1  

∆ιαστάσεις διατοµής       8,3 Χ 8,3  mm 

∆ιάµετρος  σύρµατος      0,8  mm 

Πλάτος  πλέγµατος         100  cm 

Μήκος  πλέγµατος            25  Μ    (1 Κουλούρα) 

Επιφάνεια (1κουλούρας)  25  Μ2- 

 

Τύπος  2  

∆ιαστάσεις διατοµής       12,7 Χ 12,7  mm 

∆ιάµετρος  σύρµατος      1,6  mm 

Πλάτος  πλέγµατος         120  cm 

Μήκος  πλέγµατος            30  Μ    (1 Κουλούρα) 

Επιφάνεια (1κουλούρας)  36  Μ2- 

 

Η παραλαβή των πλεγµάτων θα γίνει επιµετρώντας  την επιφάνεια αυτών σε τετραγωνικά µέτρα. 

Ο παραγωγός, πρέπει  οπωσδήποτε να είναι εφοδιασµένος µε πιστοποίηση κατά ISO 9001.  
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΗ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ 
 

 

 Ποσότητα (Τετραγωνι-

κά µέτρα) 

Ενδεικτική Τιµή 

µονάδας (Ευρώ) 

∆απάνη  (Ευρώ) 

Τύπος  1 (8,3Χ8,3) 775,00 13,50 10.462,50 

Τύπος  2  (12.6Χ12,6) 252,00 23,20   5.864,40 

ΣΥΝΟΛΟ         16.308,90 
ΦΠΑ  23  %     3.751,05 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ∆ΑΠΑΝΗ   20.059,95 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟ-
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

   
20.100,00  ΕΥΡΩ 

 
   Οι προµηθευτές υποβάλλουν προσφορά και για τα δύο είδη πλέγµατος διαστάσεων  (8,3Χ8,3) και 

(12,7Χ12,7). 

 
 

3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Π.Ε. 

Άρτας στη Πλατεία Εθνικής Αντίστασης ΤΚ 47 100 στις 17.04.2013 ηµέρα  τετάρτη και ώρα  
10:00 έως 11 :00. 

 Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια (Π.Ε. Άρτας – 

∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων) 
3. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
4. Τα στοιχεία του αποστολέα.  

∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν οι ασχολούµενοι µε την εµπορία συρµατοπλεγµάτων 

και ειδών συρµατουργίας. Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του 

διαγωνισµού, παρουσία αν το επιθυµούν και των ενδιαφεροµένων, αµέσως µετά τη λήξη του χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών. 

     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Εντός του κυρίως φακέλου της κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνονται δύο υποφάκελοι  

σφραγισµένοι  µε τις ενδείξεις: 

 
1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Α.  Υπεύθυνη ∆ήλωση του Νόµιµου Εκπροσώπου, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του     Ν. 

1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία θα     δηλώνεται 

ρητά ότι:     

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

πέσει σε σοβαρό παράπτωµα, κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότη-     τας, και 

γενικά η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας     και είναι 
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συνεπής στην εκπλήρωση, τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των     υποχρεώσεών 

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)η προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέρ-

γειας του διαγωνισµού και  

      δ)δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που ζητούν-

ται από την υπηρεσία   

     ε)δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα     

της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π ∆/τος 60/2007(συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση,     δωρο-

δοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες), για κάποιο    από τα αδικήµα-

τα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής   τους δραστηριότητας, 

για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης της      πλαστογραφίας, της ψευδορκί-

ας και της δόλιας χρεοκοπίας.     

 

Β.   Εγγυητική επιστολή συµµετοχής, µιας αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο του Ταµείου 

      Παρακαταθηκών και ∆ανείων,  ποσοστού 5% επί της προϋπολογισθείσης αξίας ήτοι 

        815,45 € .  
       Η εγγυητική επιστολή  πρέπει να έχει  ισχύ ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου      ισχύος 

της προσφοράς. 

      Σε περίπτωση   κατακυρώσεως η ανωτέρω   εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται µε άλλη,     ως  
εγγύηση  καλής   εκτελέσεως   της  συµβάσεως,  το  ύψος  της   οποίας    αντιστοιχεί σε   
ποσοστό  10%  της  συνολικής  συµβατικής   αξίας, χωρίς  Φ.Π.Α.  και η οποία     να έχει χρόνο 

ισχύος  δύο (2) µήνες  µεγαλύτερο  από  τον συµβατικό χρόνο  παράδοσης των ειδικών πλεγµάτων.  
 
Γ.  Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και     

το επάγγελµά τους. 

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

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

  

2.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Στον συγκεκριµένο φάκελο τοποθετείται η οικονοµική προσφορά υπόδειγµα της οποίας υπάρ-

χει στην διακήρυξη.  

Η προσφορά θα δοθεί  και για τα δύο είδη πλέγµατος επί ποινή απορρίψεως. 

Οι προµηθευτές υποβάλλουν προσφορά για τον ένα ή και για τους δύο πίνακες. 

Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε ευρώ, περιλαµβάνει τις νόµιµες κρατήσεις (3,072   %) που 

βαρύνουν τον προµηθευτή, οι οποίες υπολογίζονται επί της τιµής προσφοράς πριν συµπεριληφ-

θεί σ’ αυτή ο Φ.Π.Α. Στην προσφερόµενη τιµή και µετά την αφαίρεση των νόµιµων κρατήσεων  

γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος   ( 4 %). 

Επισηµαίνεται ότι εφόσον η προσφερόµενη τιµή δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφορά θα 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Για την σύγκριση των τιµών λαµβάνεται υπόψη η τιµή µε κρατήσεις χωρίς  ΦΠΑ. 
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4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 

των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη, εκτός και αν από την ε-

πιτροπή δοθεί προς τούτο παράταση. 

Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 

Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι, µονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα 

δικαιολογητικά κατά φύλλο. Στην περίπτωση που θα υποβληθούν προσφορές µε αντίστοιχα των 

ζητούµενων είδη κρίνονται και αξιολογούνται από την επιτροπή. 

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγη-

σης των δικαιολογητικών συµµετοχής ,και την έγκριση από την Οικονοµική  Επιτροπή  Περιφέρειας 

Ηπείρου σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στον διαγω-

νισµό µε σχετική ανακοίνωση ή θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά. 

 Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, κατά την 

αξιολόγηση δικαιολογητικών συµµετοχής, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, µετά την ολοκ-

λήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. 

 Η οικονοµική αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προµήθεια ειδών θα γίνει, µε κριτήριο κατα-

κύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά πίνακα. 

 
5. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις  υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 

15 του Π.∆. 118/2007 για το παραδεκτό της άσκησης της ένστασης προσκοµίζεται παράβολο κα-

τάθεσης υπέρ του δηµοσίου χιλίων ευρώ (1.000,00 €). 

 
 

6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει στον προµηθευτή που θα δώσει την χαµηλότερη τιµή 

συνολικά.  Εάν δεν είναι συµπληρωµένες  οι τιµές των πλεγµάτων του αντίστοιχου ΠΙΝΑΚΑ  
που επισυνάπτεται  στην οικονοµική προσφορά ο ενδιαφερόµενος αποκλείεται. .  

Η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού γίνεται µε σχετική απόφαση της Οικονοµι-

κής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, κατόπιν εισηγήσεως της επιτροπής διεξαγωγής του διαγω-

νισµού. 

Για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, θα λαµβάνεται υπόψη και η προηγού-

µενη συµβατική συµπεριφορά κάθε προµηθευτή. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, για µέρος 

της υπό προµήθεια ποσότητας πλέγµατος, όχι όµως λιγότερο του 50%. Επίσης, η Υπηρεσία διατηρεί 

το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερης  ποσότητας από την προσφερόµενη, ή αύξηση της προκη-

ρυχθείσας ποσότητας κατά την διάρκεια του έτους, εάν υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλουν, µέχρι 

ποσοστού 20%, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου. 

Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώνεται η προµήθεια, είναι υποχρεωµένος µετά την κατακύ-

ρωση του αποτελέσµατος και σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας να προσέλθει για να υπογράψει τη 

σύµβαση. 
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισµού  η παράδοση του συνόλου των πλεγµάτων θα γίνει σε 

χρονικό διάστηµα δύο µηνών  από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και σε συνεννόηση µε 

την Υπηρεσία µε µέριµνα και ευθύνη του προµηθευτή σε χώρο του Αλιευτικού Συνεταιρισµού Κο-

ρωνησίας Καλογερικού Ν.  Άρτας που θα του υποδειχθεί από την υπηρεσία,  δυνάµενου του χρόνου 

να παραταθεί για δίµηνο χρονικό διάστηµα, µονοµερώς από την  Π.Ε. Άρτας. 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να χορηγεί αµέσως τα πλέγµατα  και στις ποσότητες που αναγρά-

φονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.  Ο προµηθευτής σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να αρνηθεί 

την εκτέλεση της προµήθειας των πλεγµάτων  εκτός εάν προσκοµίσει βεβαίωση της Υπηρεσίας Εµ-

πορίου περί έλλειψης του είδους στο ελεύθερο εµπόριο. 

 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή θα γίνεται, µετά την οριστική παραλαβή των 

πλεγµάτων και την κατάθεση των απαιτούµενων δικαιολογητικών, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του 

Κ.Π.∆.  

 
8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Για ότι δεν περιλαµβάνεται στην ∆ιακήρυξη έχουν εφαρµογή οι σχετικές διατάξεις του Π.∆. 

118/2007. 

 
9. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

Η παρούσα διακήρυξη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Άρτας, να κοινοποιηθεί 

στο Ε. Β. Επιµελητήριο της Άρτας.  

Σηµείωση: Η ανωτέρω διακήρυξη, µε τα σχετικά παραρτήµατα, παρέχεται, µε ελεύθερη πρόσβα-

ση, και στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση : www.peartas.gov.gr  
 

10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
  Για οποιαδήποτε πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά µε την παρούσα ∆ιακήρυξη οι ενδιαφερό-

µενοι µπορούν να απευθύνονται στη ∆ιεύθυνση  Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 

Άρτας,   τηλέφωνο:26813-63309.  
 

 

 
 


