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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

                                  

Ανακατασκευή ράµπας πρόσδεσης πλοίων 
Κεντρικού Λιµένα Χίου 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 

∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 
 

Νεωρείων 2, 82100, Χίος 
Πληροφορίες: Νίκος Χούλης 

Τηλ: 22710 22770 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  88.160,00 € 

 

 

 

Αρ. Πρωτ. ∆ιακήρυξης:  1332/16-06-2015 

 
 

 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

Το ∆ιαδηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χίου "ροκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του 

έργου «Ανακατασκευή ράµπας πρόσδεσης πλοίων Κεντρικού Λιµένα Χίου» µε "ροϋ"ολογισµό 
88.160,00 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).  
       Το έργο συντίθεται α"ό τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

• Κατηγορία ΛΙΜΕΝΙΚΑ, µε "ροϋ"ολογισµό 88.160,00 € δηλ. ∆α"άνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, 
α"ρόβλε"τα και ΦΠΑ. 

1. Οι ενδιαφερόµενοι µ"ορούν να ανακτήσουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού 
(∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υ"οχρεώσεων κ.λ.") α"ό την ιστοσελίδα του  ∆ήµου www.chioscity.gr 
ή να τα "αραλάβουν α"ό την έδρα του ∆ιαδηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χίου στην οδό 
Νεωρίων 2, Χίος, µέχρι τις 20/07/2015.  Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριµένο α"ό την Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. αναθεωρηµένο υ"όδειγµα τύ"ου Β. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 2271022770, FAX ε"ικοινωνίας 2271040344, αρµόδιος υ"άλληλος για ε"ικοινωνία 
Νίκος Χούλης. 

2. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 21/07/2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ;.µ.  Αν για 
ο"οιονδή"οτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµο"ρασία την "ροαναφερθείσα ηµεροµηνία ή αν 
διεξαχθεί µεν, αλλά δεν κατατεθεί καµιά "ροσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία "ου θα 
καθορίσει µε "ράξη της η Προϊσταµένη Αρχή και η ο"οία θα γνωστο"οιηθεί µε ΦΑΞ "έντε (5) 
τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες "ριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του 
διαγωνισµού και την ίδια ώρα (10:00 ".µ.). Η ίδια διαδικασία µ"ορεί να ε"αναληφθεί και 
δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και "ροϋ"οθέσεις.  
Το σύστηµα υ"οβολής "ροσφορών είναι µε σφραγισµένες "ροσφορές δηµο"ρασίας µε το 
σύστηµα µε ε"ιµέρους "οσοστά έκ"τωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 και κριτήριο 
ανάθεσης είναι η χαµηλότερη τιµή. 

3. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτές εργολη"τικές ε"ιχειρήσεις, µεµονωµένες ή σε κοινο"ραξία, 
"ου καλύ"τουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι: 

4.1. Μεµονωµένες εργολη"τικές ε"ιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργολη;τικών Ε;ιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) "ου τηρείται στη 
Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., εφόσον ανήκουν στην: 

- Α1 ή ανώτερη τάξη για έργα κατηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
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β. Προερχόµενες α"ό κράτη - µέλη της Ευρω;αϊκής Ένωσης ή του Ευρω"αϊκού Οικονοµικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή α"ό κράτη "ου έχουν υ"ογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες 
Συµβάσεις  (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµ"ορίου (Π.Ο.Ε.), ή "ου "ροέρχονται 
α"ό τρίτες χώρες "ου έχουν υ"ογράψει διµερείς συµφωνίες σύνδεσης µε την Ευρω"αϊκή 
Ένωση και έχουν κυρωθεί µε σχετική α"όφαση του αρµοδίου οργάνου, στα ο"οία 
τηρούνται ε"ίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργολη"τών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες 
στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του 
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π., 

γ. Προερχόµενες α"ό ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα ο"οία δεν τηρούνται ε"ίσηµοι κατάλογοι 
αναγνωρισµένων εργολη"τών, εφόσον α"οδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα "αρόµοια 
µε το δηµο"ρατούµενο, α"ό "οιοτική και "οσοτική ά"οψη. 

4.2. Κοινο"ραξίες Εργ. Ε". των "αρα"άνω "ερι"τώσεων α, β και γ σε ο"οιονδή"οτε συνδυασµό 
µεταξύ τους, υ"ό τους όρους του άρθρου 16 "αρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (Κοινο"ραξία 
στην ίδια κατηγορία) και υ"ό τον όρο ότι κάθε Εργολη"τική Ε"ιχείρηση θα συµµετέχει στο 
κοινο"ρακτικό σχήµα µε "οσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης κατηγορίας. 

4.3. Κοινο"ραξίες εργολη"τικών ε"ιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των 
εργασιών του έργου υ"ό τους όρους της "αρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Το 
"οσοστό συµµετοχής της κάθε ε"ιχείρησης στο κοινο"ρακτικό σχήµα "ροκύ"τει α"ό τον 
"ροϋ"ολογισµό της κατηγορίας για την ο"οία αυτή συµµετέχει και δεν είναι α"αραίτητο 
να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών µε "οσοστό κάτω του 10% του "ροϋ"ολογισµού 
του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δηµο"ρασία, 
αθροίζεται στον "ροϋ"ολογισµό της µεγαλύτερης κατηγορίας. 

4.4. Κοινο"ραξίες εργολη"τικών ε"ιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για 
έργα κατηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ, µε τις "ροϋ"οθέσεις της "αρ. 10 του άρθρου 16 του Κ∆Ε 
(αναβάθµιση ορίου λόγω κοινο"ραξίας) . 

4.  Για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό α"αιτείται η κατάθεση εγγυητικής ε"ιστολής ύψους 
1.520,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 µηνών και 30 ηµερών α"ό την ηµέρα διεξαγωγής της 
∆ηµο"ρασίας (και των ε"αναλη"τικών αυτής).  

Η εγγυητική ε"ιστολή θα α"ευθύνεται "ρος τον ∆ήµο Χίου και σε "ερί"τωση διαγωνιζόµενης 
κοινο"ραξίας "ρέ"ει να είναι κοινή υ"έρ όλων των µελών της. 

Ο χρόνος ισχύος των "ροσφορών είναι 6 µήνες. 

5. Μ"ορεί να χορηγείται "ροκαταβολή στον Ανάδοχο, ύστερα α"ό αίτησή του, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 3669/2008. 

6.  Χρόνος εκτέλεσης του έργου εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες. 

7. Το έργο χρηµατοδοτείται α"ό έκτακτη χρηµατοδότηση του Υ.Ε.Ν. 

8. Το α"οτέλεσµα της δηµο"ρασίας θα εγκριθεί α"ό το ∆.Σ. του ∆ιαδηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 
Χίου. 

Χίος 16/06/2015 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Λ.Τ. Χίου 
 
 
 
 
 

Μ;ελέγρης Μιχάλης 
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