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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επισκευή και συντήρηση εξωλέμβιων 
μηχανών της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας για το έτος 2014. 
 
Οι εξωλέμβιες μηχανές είναι συνολικά δέκα επτά (17).   
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην επισκευή και συντήρηση εξωλέμβιων μηχανών της 
Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.  
Συγκεκριμένα αφορά  
α.  την μεταφορά εξωλέμβιων μηχανών από φουσκωτό σε φουσκωτό. 
β. την επισκευή και συντήρηση των εξωλέμβιων μηχανών καθώς επίσης και την επισκευή και 
αντικατάσταση των μπαλονιών των πιο πάνω σκαφών.   
Τα υπό προμήθεια ανταλλακτικά θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του 
κατασκευαστή για την πλήρη και σωστή λειτουργία του. 

 
ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 1 (Αντικείμενο της εργασίας)  
Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην επισκευή και συντήρηση εξωλέμβιων μηχανών για το 
έτος 2014.  
 
ΑΡΘΡΟ 2 (ημερομηνία εκτέλεσης εργασιών) 
Η ημερομηνία εκτέλεσης των εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια του 2014.   
 
ΑΡΘΡΟ 3 (υποχρεώσεις μειοδότη) 
1. Η εκτέλεση της εργασίας αφορά τμήμα ή και ολική αποκατάσταση βλαβών ανάλογα την 

κάθε περίπτωση. 
2. Ο μειοδότης κατόπιν εντολής της Ε.Ι.Ο.  θα προχωρεί στην αποκατάσταση της βλάβης. 
3.  Η χρέωση υπηρεσιών δηλαδή επισκευή και συντήρηση εξωλέμβιων θα αναφέρεται σε 

κόστος εντός συνεργείου ή στις εγκαταστάσεις της ΕΙΟ. 
4. Οι τιμές των ανταλλακτικών που θα προσφέρονται επισκευή και συντήρηση εξωλέμβιων 

θα είναι σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της αντιπροσωπείας ή του συνεργείου και θα έχει 
έκπτωση επί των τιμών του τιμοκαταλόγου. 

5. Θα επισυναφθεί τιμοκατάλογος με τα βασικά ανταλλακτικά. 
6. Πριν από την εντολή για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας θα προσδιορίζεται με 

προσφορά του συνεργείου το κόστος επισκευής της. (Κατόπιν ελέγχου στις εγκαταστάσεις 
μας Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 πμ  - 12.00 μμ ή στο συνεργείο). 

 
ΑΡΘΡΟ 4 (Δικαιούμενοι συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού) 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν: 
1. Συνεργείο πλήρως εξοπλισμένο με τα κατάλληλα μηχανήματα  
 
ΑΡΘΡΟ 5 (Περιεχόμενο τιμών) 
Η συνολική τιμή προσφοράς θα είναι η καθαρή αξία πλέον Φ.Π.Α. χωρίς ουδεμία άλλη 
κράτηση. Η πληρωμή της αξίας των εργασιών θα γίνεται με τιμολόγιο μετά την πιστοποίηση 
του αρμοδίου οργάνου για την εκτέλεση της. 



Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες τέχνης και επιστήμης 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η ποιότητα εργασίας και ασφάλειας της κίνησης των σκαφών.  
Η εργασία εκτελείται παρουσία του εντεταλμένου προς τούτο οργάνου της Ε.Ι.Ο. 
 
Κριτήρια αξιολόγησης:  

1. Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά είτε η καλύτερη χορηγία που αφορά σε 
οικονομικό αντίτιμο ή σε συγκεκριμένο ποσό ή σε ποσοστό έκπτωσης ή συνδυασμό 
όλων των ανωτέρω, με την ταυτόχρονη υποχρέωση της Ε.Ι.Ο. για τη διαφήμιση του 
χορηγού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία και για όλο το 2014. 
 

Η αξιολόγηση για την καλύτερη προσφορά και για τη σύναψη ή μη σύμβασης θα γίνει από το 
Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο. μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προμηθειών. 
 
Επισημαίνεται ότι η αποπληρωμή των εκδιδομένων από την Εταιρεία τιμολογίων θα γίνεται 
εντός τριάντα ημερών από την έκδοσή τους. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με τις έγγραφες προσφορές τους :  
α.  πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας,  
β.  πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας,  
γ. πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου από το οποίο να προκύπτει το ειδικό επάγγελμά 

τους 
 
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο της γραμματείας της Ε.Ι.Ο., Υπόψη 
Επιτροπής Προμηθειών, Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας, ΤΘ 78550, ΤΚ 17602 μέχρι την Πέμπτη 
20 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10:00. 
 
Οι προσφορές θα ανοιχτούν από την Επιτροπή Προμηθειών την Παρασκευή, 21η 
Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 13:00 στα γραφεία της. 

 
Για το Δ.Σ. της ΕΙΟ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Α. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
 

 
 

 
 

 
 


