
1/2 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                  

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 
Νεωρείων 2, 82100, Χίος 

Πληροφορίες: Θεόδωρος Αργυρούδης 
Τηλ: 22710 22770 

e-mail: dltxiou@gmail.com  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  365.000,00 € 

 

 

 

Αρ. Πρωτ. Διακήρυξης: 689 /16-03-2016 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου (Δ.Λ.Τ. Χίου) διακηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία για την 
επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑΣ» με προϋπολογισμό 365.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση 
και ΦΠΑ).  
       Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

• Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, με προϋπολογισμό 82.878,20 € (Δαπάνη 
εργασιών) 

• Κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 91.357,90 € (Δαπάνη εργασιών) 
• Κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, με προϋπολογισμό 57.580,00 € 

(Δαπάνη εργασιών) 
1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05/04/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  Αν για 

οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν 
διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα 
καθορίσει με πράξη του το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Χίου και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε 
(5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του 
διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και 
δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.  

 Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με σφραγισμένες προσφορές δημοπρασίας με το 
σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 και κριτήριο 
ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακτήσουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την 
ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ. Χίου www.chiosport.gr και την ιστοσελίδα του Δήμου Χίου 
www.chioscity.gr. Επίσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση χορήγησης για να παραλάβουν τα 
τεύχη που προβλέπει η Διακήρυξη από την έδρα του Δ.Λ.Τ. Χίου στην οδό Νεωρίων 2, Χίος. Η 
αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέχρι 30/03/2016. Τα σχέδια της μελέτης μπορούν να τα 
προμηθευτούν από το συνεργαζόμενο με το Δ.Λ.Τ. Χίου βιβλιοπωλείο, με δική τους δαπάνη 
και επιμέλεια.   

3. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 
Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και αναβαθμισμένη Κοινοπραξία Α1 για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, κατά τα νόμιμα.  
β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που 
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προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με 
το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

2)  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο 
κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.  

3) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των 
εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό 
συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να 
αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της 
συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 
10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη 
δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.  

4) Συντρέχει περίπτωση αναβάθμισης ορίου λόγω κοινοπραξίας. 

5) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός 
κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη 
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων 
Έργων. 

4. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 
6.293,10 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής της 
Δημοπρασίας.  

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου και σε 
περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της. 

5. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

6. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 

7.  Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. 

8. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δ.Λ.Τ. Χίου. 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Χίου. 

Χίος 16/03/2016 
Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Χίου 

 
 
 
 
 

Μπελέγρης Μιχάλης 
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