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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ∆ΗΡΩΝ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ 
ΘΥΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

Σ.Α.Λ.Ε. ΜΕΣΤΩΝ   
(Σχέδιο Ασφάλειας Λιµενικής Εγκατάστασης) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 

∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 
 

Νεωρίων 2, 82100 Χίος 
Πληροφορίες: Νίκος Χούλης 

Τηλ: 22710 22770 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 38.546,80 € 

 

Αρ. Πρωτ.: 508 /03-03-2016 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 

Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ∆ΗΡΩΝ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Α.Λ.Ε. ΜΕΣΤΩΝ (Σχέδιο Ασφάλειας Λιµενικής Εγκατάστασης)» µε 
κριτήριο κατακύρωσης την οικονοµικότερη ̟ροσφορά. 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

του ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ 
Έχοντας υ̟όψη τις διατάξεις: 
1. του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (Φ.Ε.Κ. τ.Α 19/1995). 
2. της α̟όφασης του Υ̟. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός ̟ροµηθειών οργανισµών Το̟ικής 
Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993) 
3. της Υ.Α. 11389/93 11389/93 του Υ̟. Εσωτερικών «Ενιαίος κανονισµός ̟ροµηθειών οργανισµών Το̟ικής 
Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. τ. Β 185/1993) 
4. του N.3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα του άρθρου 158 
και του άρθρου 209. 
5. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278. 
6. του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/08082014) : Μέτρα στήριξης και ανά̟τυξης της ελληνικής οικονοµίας, 
οργανωτικά θέµατα Υ̟ουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις 
7. Τις υ̟’ αριθ. 311/2015 και 58/2016 α̟οφάσεις του ∆.Σ του ∆.Λ.Τ. Χίου µε τις ο̟οίες εγκρίθηκαν οι τεχνικές 
̟ροδιαγραφές, καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού και ψηφίστηκε η διάθεση των σχετικών ̟ιστώσεων 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την οικονοµικότερη ̟ροσφορά, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΙ∆ΗΡΩΝ ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Α.Λ.Ε. ΜΕΣΤΩΝ 
(Σχέδιο Ασφάλειας Λιµενικής Εγκατάστασης)»  ̟ροϋ̟ολογισµού 38.546,80 € συµ̟εριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
16%. 
 
Η διακήρυξη ̟εριέχει τα εξής:  
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Β.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                 
∆. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Ε. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Ζ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Η. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
Θ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1. Τεχνικές ̟ροδιαγραφές 
Οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές της ̟ροµήθειας ̟εριλαµβάνονται στην α̟ό 2/10/2015 µελέτη του ∆.Λ.Τ. Χίου ̟ου 
α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο µέρος της διακήρυξης αυτής. 
 
2. Τό̟ος και χρόνος ∆ιενέργειας του διαγωνισµού 
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Ο διαγωνισµός θα λάβει χώρα στα γραφεία του ∆.Λ.Τ. Χίου την 15η-3-2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00 έως 

12.30. Μετά την ̟αρα̟άνω ηµεροµηνία και ώρα λήγει η ̟ροθεσµία ̟αραλαβής των ̟ροσφορών και όσες 
̟ροσφορές κατατίθενται θα ε̟ιστρέφονται ως εκ̟ρόθεσµες.  
Μετά τη λήξη της ̟ροθεσµίας ̟αραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της α̟οσφράγισης η ο̟οία θα γίνει δηµόσια 
α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού. 
 
3. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής – ∆ικαιολογητικά 
3.1. Στο διαγωνισµό µ̟ορούν να συµµετάσχουν: 
α. φυσικά ̟ρόσω̟α,  
β. νοµικά ̟ρόσω̟α  
γ. ενώσεις ̟ροµηθευτών (εάν ̟ληρούν τις ̟ροϋ̟οθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ) 
δ. συνεταιρισµοί 
 
3.2. Οι δικαιούµενοι συµµετοχής ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλουν µαζί µε τη ̟ροσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:  

 
α. Οι Έλληνες ̟ολίτες:  
1. Εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ύψους 665,00 €.  
2. Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό 
µε την άσκηση της ε̟αγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
3. Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι δεν τελούν υ̟ό 
̟τώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, ̟τωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 
ε̟ίσης ότι δεν τελούν υ̟ό διαδικασία κήρυξης σε ̟τώχευση ή έκδοσης α̟όφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή ̟τωχευτικού συµβιβασµού ή υ̟ό άλλη ανάλογη διαδικασία.  
4. Πιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια κατά ̟ερί̟τωση αρχή, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι είναι 
ενήµεροι ως ̟ρος τις υ̟οχρεώσεις τους ̟ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως ̟ρος τις 
φορολογικές υ̟οχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
5. Πιστο̟οιητικό του οικείου Ε̟ιµελητηρίου, µε το ο̟οίο θα ̟ιστο̟οιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό 
ε̟άγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης ε̟αγγέλµατος α̟ό αρµόδια δηµόσια αρχή ή αρχή το̟ικής αυτοδιοίκησης 
για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό ε̟άγγελµα, ̟ου θα έχουν εκδοθεί το ̟ολύ έξι (6) µήνες ̟ριν α̟ό 
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
 
β. Οι αλλοδα̟οί:  
1. Εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ύψους 665,00 €.  
2. Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε̟αγγελµατικής τους δραστηριότητας.  
3. Πιστο̟οιητικό της κατά ̟ερί̟τωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 
α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω ̟ερι̟τώσεις (3) και (4) .  
4. Πιστο̟οιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, ̟ερί εγγραφής τους στα µητρώα του 
οικείου ε̟ιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους ε̟αγγελµατικούς καταλόγους.  
 
γ. Τα νοµικά ̟ρόσω̟α (ηµεδα̟ά ή αλλοδα̟ά):  
Όλα τα ̟αρα̟άνω δικαιολογητικά. Ειδικότερα το α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου, ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίζεται 
- για τους διαχειριστές, στις ̟ερι̟τώσεις των εταιρειών ̟εριορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ),  
- για τους διαχειριστές και τους εταίρους  για τις οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες,  
- και για τον ̟ρόεδρο, διευθύνοντα σύµβουλο και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου για τις ανώνυµες 
εταιρείες (ΑΕ) 
α̟’ ό̟ου να ̟ροκύ̟τει ότι δεν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής α̟όφασης ̟ου έχει ισχύ δεδικασµένου για 
αδικήµατα σχετικά µε την ε̟αγγελµατική τους διαγωγή (ήτοι για αδικήµατα της υ̟εξαίρεσης, της α̟άτης, της 
εκβίασης, της ̟λαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκο̟ίας).  
 
δ. Οι συνεταιρισµοί:   
1. Εγγυητική ε̟ιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό ύψους 665,00 €.  
2. Βεβαίωση ε̟ο̟τεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  
3. Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι δεν συντρέχουν οι 
ανωτέρω ̟ερι̟τώσεις (3) και (4) του (Α).  
 
ε. Οι ενώσεις ̟ροµηθευτών ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά:  
1. Όλα τα ̟αρα̟άνω κατά ̟ερί̟τωση δικαιολογητικά, για κάθε ̟ροµηθευτή ̟ου συµµετέχει στην ένωση. Οι 
ενώσεις ̟ροµηθευτών εφ όσον αναδειχθούν µειοδότες ̟ριν την υ̟ογραφή της σύµβασης θα ̟ροβούν σε 
σύσταση κοινο̟ραξίας. 
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Τα ̟αρα̟άνω δικαιολογητικά εκτός α̟ό την εγγύηση συµµετοχής, µ̟ορεί να µην υ̟οβάλλονται µαζί µε την 
̟ροσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υ̟ηρεσία ̟ου διενεργεί την ̟ροµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, 
θα γίνεται δε ρητή µνεία στην ̟ροσφορά σχετικά µε αυτό.  
Εφόσον οι ̟ροµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκ̟ροσώ̟ους τους υ̟οβάλλουν, µαζί µε την 
̟ροσφορά, βεβαίωση εκ̟ροσώ̟ησης, βεβαιουµένου του γνησίου της υ̟ογραφής του εκ̟ροσω̟ουµένου α̟ό 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο.  
Εάν σε κά̟οια χώρα δεν εκδίδονται τα ̟αρα̟άνω ̟ιστο̟οιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύ̟τουν όλες τις 
̟αρα̟άνω ̟ερι̟τώσεις, µ̟ορούν να αντικατασταθούν α̟ό ένορκη δήλωση του ̟ροµηθευτή ̟ου γίνεται 
ενώ̟ιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους ̟ροµηθευτές ̟ου στη χώρα τους δεν 
̟ροβλέ̟εται α̟ό τον νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µ̟ορεί να αντικατασταθεί µε υ̟εύθυνη δήλωση, 
βεβαιουµένου του γνήσιου της υ̟ογραφής του δηλούντος α̟ό αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφο.   
 
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1.Προέλευση των ̟ροσφερόµενων αγαθών 
1.1 Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υ̟οχρεούνται να αναφέρουν στις ̟ροσφορές τους τη χώρα ̟ροέλευσης 
και κατασκευής των υλικών ̟ου ̟ροσφέρουν. Τα ̟αρα̟άνω δεν εφαρµόζονται ̟ροκειµένου για ̟ροϊόντα 
κοινοτικής ̟ροέλευσης.  
1.2 Ο ̟ροσφέρων ̟ρέ̟ει να δηλώνει στην ̟ροσφορά του το εργοστάσιο, στο ο̟οίο θα κατασκευάσει τα 
̟ροσφερόµενα υλικά καθώς και τον τό̟ο εγκατάστασής του. Εφόσον για την ̟αραγωγή του τελικού ̟ροϊόντος 
µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανο̟οίησης, ̟ρέ̟ει να δηλώνεται στην ̟ροσφορά το κατά ̟ερί̟τωση 
εργοστάσιο και ο τό̟ος εγκατάστασής του, καθώς και το ̟οσοστό συµµετοχής στη διαµόρφωση της τιµής του 
τελικού ̟ροϊόντος για κάθε µία α̟ό αυτές τις φάσεις.  
Προσφορά στην ο̟οία δεν θα υ̟άρχει η ̟αρα̟άνω δήλωση, θα α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη.  Η ̟ροσφορά 
α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο ̟ου δηλώνεται για την κατασκευή µερικώς ή ολικώς 
των υλικών έχει ε̟ιβληθεί ̟οινή α̟οκλεισµού α̟ό τους διαγωνισµούς του δηµόσιου και των Ο.Τ.Α., ̟ου ισχύει 
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
1.3 Όταν οι ̟ροσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα ̟ροσφερόµενα υλικά, µερικά ή ολικά σε δικό τους 
εργοστάσιο, εκτός των ̟αρα̟άνω στοιχείων ̟ου ̟ρέ̟ει να δηλώνονται στην ̟ροσφορά, ̟ρέ̟ει να 
ε̟ισυνάψουν σ' αυτή και υ̟εύθυνη δήλωση του νοµίµου εκ̟ροσώ̟ου του εργοστασίου, στο ο̟οίο θα 
κατασκευασθούν τα υλικά µε την ο̟οία θα δηλώνει ότι α̟οδέχεται την εκτέλεση της ̟ροµήθειας, σε ̟ερί̟τωση 
κατακύρωσης στον ̟ροµηθευτή υ̟έρ του ο̟οίου εκδίδει την υ̟εύθυνη δήλωση.  
1.4 Κατά τα λοι̟ά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18 του ΕΚΠΟΤΑ 
 
2. Τρό̟ος Σύνταξης των Προσφορών 
2.1 Με ̟οινή να µην γίνουν α̟οδεκτές οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται, µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο, σε δύο 
αντίγραφα, ο ο̟οίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:                

               α.  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα.  
               β.  Ο ̟λήρης τίτλος της αρµόδιας υ̟ηρεσίας ̟ου διενεργεί την ̟ροµήθεια.  
               γ.  Ο αριθµός της διακήρυξης 
               δ.  Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
               ε.  Τα στοιχεία του α̟οστολέα 

 
Προσφορές ̟ου υ̟οβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται α̟οδεκτές 
 
2.2 Στον κυρίως φάκελο ̟ροσφοράς το̟οθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση 
συµµετοχής. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοι̟ά στοιχεία της ̟ροσφοράς,  το̟οθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο 
φάκελο, ε̟ίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Η τεχνική ̟ροσφορά θα 
̟εριλαµβάνει τα ζητούµενα στοιχεία της α̟ό 2-10-2015 τεχνικής έκθεσης του ∆.Λ.Τ. Χίου, ό̟ως και τις 
δηλώσεις της ̟αρ. Β1 της ̟αρούσας διακήρυξης.  Τα οικονοµικά στοιχεία της ̟ροσφοράς το̟οθετούνται σε 
χωριστό σφραγισµένο φάκελο, ε̟ίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  
2.3 Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονοµικής ̟ροσφοράς ̟ρέ̟ει να φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 
2.4 Σε ̟ερί̟τωση ̟ου τα τεχνικά στοιχεία της ̟ροσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο µεγάλου όγκου να 
το̟οθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε 
την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοι̟ές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
2.5 Οι ̟ροσφορές δεν ̟ρέ̟ει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, ̟ροσθήκες, διορθώσεις. Εάν υ̟άρχει στην 
̟ροσφορά ο̟οιαδή̟οτε διόρθωση, αυτή ̟ρέ̟ει να είναι καθαρογραµµένη. 
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2.6 Οι ̟ροσφορές υ̟ογράφονται α̟ό τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νόµιµους εκ̟ροσώ̟ους τους. 
Η ̟ροσφορά της ένωσης ̟ροµηθευτών υ̟ογράφεται υ̟οχρεωτικά είτε α̟ό όλα τα µέλη της ένωσης είτε α̟ό 
εκ̟ρόσω̟ο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό ̟ληρεξούσιο. 
2.7 Προσφορές ̟ου αφορούν µέρος µόνο των ζητούµενων υλικών δε γίνονται δεκτές. 
 
3. Α̟οκλίσεις α̟ό τους όρους της διακήρυξης – ∆ιευκρινίσεις 
3.1 Ο ̟ροσφέρων θεωρείται ότι α̟οδέχεται ̟λήρως και ανε̟ιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός 
εάν κατά ̟ερί̟τωση στην ̟ροσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα ο̟οία τυχόν δεν α̟οδέχεται. Στην 
̟ερί̟τωση αυτή ̟ρέ̟ει ο ̟ροσφέρων να αναφέρει στην ̟ροσφορά του τους όρους της ̟ροσφοράς ̟ου είναι 
διαφορετικοί α̟ό τους όρους της διακήρυξης, ̟ροκειµένου να αξιολογηθούν.  
3.2 Μετά την κατάθεση της ̟ροσφοράς δεν γίνεται α̟οδεκτή αλλά α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη κάθε 
διευκρίνηση, τρο̟ο̟οίηση ή α̟όκρουση όρου της διακήρυξης ή της ̟ροσφοράς.  
3.3 ∆ιευκρινίσεις δίνονται α̟ό τον ̟ροσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται α̟ό την ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού, είτε 
ενώ̟ιόν της, είτε ύστερα α̟ό έγγραφο της υ̟ηρεσίας. Α̟ό τις διευκρινίσεις ̟ου δίνονται σύµφωνα µε τα 
̟αρα̟άνω, λαµβάνονται υ̟όψη µόνο εκείνες ̟ου αναφέρονται στα σηµεία ̟ου ζητήθηκαν.   
 
4. Εναλλακτικές Προσφορές - Αντι̟ροσφορές 
Εναλλακτικές ̟ροσφορές δε γίνονται δεκτές και σε ̟ερί̟τωση ̟ου υ̟οβληθούν δε λαµβάνονται υ̟όψη. Εάν οι 
κύριες και οι εναλλακτικές ̟ροσφορές ή λύσεις δεν κατονοµάζονται ρητά α̟ό τους ̟ροµηθευτές, δε 
λαµβάνεται υ̟όψη καµία α̟ό αυτές. 
∆εν γίνονται δεκτές αντι̟ροσφορές και σε ̟ερί̟τωση υ̟οβολής τους α̟ορρί̟τονται, ως α̟αράδεκτες.   
  
5. Τιµή ̟ροσφοράς 
5.1 Η τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ και ̟ρέ̟ει να αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς. Στην τιµή 
̟εριλαµβάνονται οι τυχόν υ̟έρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση, εκτός α̟ό το Φ.Π.Α., για 
̟αράδοση του υλικού στον τό̟ο και µε τον τρό̟ο ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ̟αρούσα διακήρυξη.  
5.2 Προσφορά ̟ου θέτει όρο ανα̟ροσαρµογής α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη.   
5.3 Εφόσον α̟ό την ̟ροσφορά δεν ̟ροκύ̟τει µε σαφήνεια η ̟ροσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή, για 
το µέρος της ̟οσότητας ̟ου ̟ροσφέρει ο µετέχων στον διαγωνισµό ή για ολόκληρη την ̟οσότητα ̟ου 
̟ροκηρύχθηκε, η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη, µε α̟όφαση της οικονοµικής ε̟ιτρο̟ής ύστερα α̟ό 
γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των ̟ροσφορών οργάνου. 
 
6. Υ̟οβολή ̟ροσφορών 
6.1 Οι ̟ροσφορές µ̟ορεί να κατατίθενται ή να α̟οστέλλονται ταχυδροµικά στη διεύθυνση: 
 

∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 
Ο∆ΟΣ: ΝΕΩΡΕΙΩΝ 2, ΧΙΟΣ 

Τ.Κ: 82100 
 
6.2 Οι ̟ροσφορές ̟ρέ̟ει να κατατεθούν µέχρι την Τρίτη 15-3-2016 και ώρα 12.30, µετά το ̟έρας της ο̟οίας 
λήγει η ̟ροθεσµία κατάθεσης των ̟ροσφορών. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου α̟οστέλλονται ταχυδροµικά, η ̟ροθεσµία 
λήγει την ̟ροηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 
6.3 Οι ̟ροσφορές µ̟ορεί να κατατίθενται α̟’ ευθείας στην ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού α̟ό 12.00 ώρα µέχρι την 
12.30 ώρα. 
6.4 Οι εκ̟ρόθεσµες ̟ροσφορές ε̟ιστρέφονται χωρίς να α̟οσφραγισθούν. 
 
7. Εγγυήσεις 
7.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται α̟ό τα ̟ιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά ̟ρόσω̟α ̟ου λειτουργούν νόµιµα στα 
κράτη – µέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα 
έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυ̟ωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη µετάφραση. 
7.2 Κάθε ̟ροσφορά συνοδεύεται υ̟οχρεωτικά α̟ό εγγύηση συµµετοχής υ̟έρ του συµµετέχοντος ̟οσού 665,00 

(2% ε̟ί της ̟ροεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ, άρ.157 Ν.4281/2014). 
Η εγγύηση ̟ρέ̟ει να ισχύει τουλάχιστον ε̟ί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου ̟ροσφοράς ̟ου ορίζεται 
στη διακήρυξη.  
7.3 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι ̟ροµηθευτές είναι υ̟οχρεωµένοι να καταθέτουν 
εγγυητική ε̟ιστολή ̟ου να καλύ̟τει το 5% της συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., η ο̟οία θα ε̟ιστρέφεται µετά 
την έγκριση του ̟ρωτοκόλλου οριστικής ̟αραλαβής α̟ό το Συµβούλιο του ∆.Λ.Τ. 
7.4  Όλα τα υλικά ̟ρέ̟ει να συνοδεύονται α̟ό διετή εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή ή θα 
εξασφαλίζεται µε υ̟εύθυνη δήλωση του ̟ροµηθευτή.   
7.5 Κατά τα λοι̟ά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 
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8. Χρόνος ισχύος των ̟ροσφορών 
Οι ̟ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ̟ροµηθευτές για χρονικό διάστηµα ενενήντα (90) ηµερών. Ο 
υ̟ολογισµός του χρονικού αυτού διαστήµατος αρχίζει α̟ό την ε̟όµενη της ηµέρας διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
 
Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1. Α̟οσφράγιση ̟ροσφορών 
1.1 Η α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών γίνεται δηµόσια ενώ̟ιον της Ε̟ιτρο̟ής ̟αραλαβής και α̟οσφράγισης 
̟ροσφορών. 
1.2 Η Ε̟ιτρο̟ή ̟ροβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών την ηµεροµηνία και 
ώρα ̟ου ορίζεται α̟ό τη διακήρυξη. Η α̟οσφράγιση γίνεται µε την ̟αρακάτω διαδικασία: 
Α̟οσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής ̟ροσφοράς, µονογράφονται δε και 
σφραγίζονται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική ̟ροσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της 
οικονοµικής ̟ροσφοράς δεν α̟οσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή και 
̟αραδίδεται στην Υ̟ηρεσία. 
Ο φάκελος της οικονοµικής ̟ροσφοράς θα α̟οσφραγισθεί µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοι̟ών 
στοιχείων σε ώρα, ηµεροµηνία και τό̟ο ̟ου θα ανακοινωθεί στους συµµετέχοντες.  
Οι φάκελοι των οικονοµικών ̟ροσφορών, για όσες ̟ροσφορές δεν κρίθηκαν – κατά την αξιολόγηση των 
τεχνικών και λοι̟ών στοιχείων – α̟οδεκτές, δεν α̟οσφραγίζονται, αλλά ε̟ιστρέφονται. 
Όσοι ̟αρευρίσκονται στη διαδικασία α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων 
στο διαγωνισµό. 
 
2. Αξιολόγηση ̟ροσφορών 
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών ̟ροδιαγραφών της διακήρυξης και της 
̟ρόσκλησης ̟ροµηθευτή, του ο̟οίου η ̟ροσφορά κρίθηκε ως η ̟λέον οικονοµικότερη. Ισοδύναµες θεωρούνται 
οι ̟ροσφορές ̟ου ̟ροσφέρουν το ίδιο ̟οσό. Στην ̟ερί̟τωση αυτή ̟ροηγείται εκείνος ̟ου: 
- Η ̟αρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης είναι µεγαλύτερη σε χρονική διάρκεια.  
Για την ε̟ιλογή της οικονοµικότερης ̟ροσφοράς αξιολογούνται µόνο οι ̟ροσφορές ̟ου είναι α̟οδεκτές 
σύµφωνα µε τους καθοριζόµενους στις τεχνικές ̟ροδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και µε βάση 
την ̟αρακάτω διαδικασία:  
Προσφορά ̟ου είναι αόριστη και ανε̟ίδεκτη εκτίµησης ή είναι υ̟ό αίρεση, α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη, µετά 
α̟ό ̟ροηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των α̟οτελεσµάτων του διαγωνισµού 
οργάνου.  
Προσφορές ̟ου ̟αρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των α̟οτελεσµάτων του 
διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις α̟οκλίσεις α̟ό τους όρους και τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές της διακήρυξης και 
της ̟ρόσκλησης α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες. Αντίθετα δεν α̟ορρί̟τονται ̟ροσφορές εάν οι 
̟αρουσιαζόµενες α̟οκλίσεις κρίνονται ως ε̟ουσιώδεις.  
 
3. Ενστάσεις 
3.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της συµµετοχής 
̟ροµηθευτή σ' αυτόν, υ̟οβάλλεται εγγράφως ως εξής:  
α.   Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υ̟ηρεσία, µέσα 
στο µισό του χρονικού διαστήµατος α̟ό τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υ̟οβολής των 
̟ροσφορών. Για τον καθορισµό της ̟ροθεσµίας αυτής συνυ̟ολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης 
της διακήρυξης και της υ̟οβολής των ̟ροσφορών. Αν ̟ροκύ̟τει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. 
β.   Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής ̟ροµηθευτή σ' αυτόν, µόνο α̟ό 
̟ροµηθευτή ̟ου συµµετέχει στο διαγωνισµό ή α̟οκλείστηκε α̟' αυτόν σε ο̟οιοδή̟οτε στάδιο της διαδικασίας 
του και για λόγους ̟ου ανακύ̟τουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του 
διαγωνισµού υ̟ηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την ε̟όµενη εργάσιµη ηµέρα α̟ό την 
ανακοίνωση του α̟οτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου 
3.2 Ενστάσεις ̟ου υ̟οβάλλονται για οιουσδή̟οτε άλλους α̟ό τους ̟ροαναφερόµενους λόγους, ̟ρο της 
υ̟ογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές.   
 
∆. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
1. Κατακύρωση 
1.1 Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε α̟όφαση του ∆.Σ. του ∆.Λ.Τ. Χίου, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση 
του αρµοδίου οργάνου. 
1.2 Κατά της κατακυρωτικής α̟όφασης µ̟ορεί να υ̟οβληθεί ενδικοφανής ̟ροσφυγή ή να ασκηθεί ̟ροσφυγή 
στον αρµόδιο υ̟ουργό, κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 150 – 152 του Ν.3463/06 
 
Ε. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ  
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1. Χρόνος ̟αράδοσης των υλικών 
Η ̟αράδοση των υλικών θα ̟ρέ̟ει να γίνει εντός 45 ηµερών α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης. 
 
2. Παραλαβή των υλικών 
2.1 Η ̟αραλαβή των υλικών θα γίνει α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής µέσα σε είκοσι µέρες α̟ό την 
̟αράδοση – εγκατάσταση των υλικών στο Λιµένα Μεστών. 
2.2 Ε̟ίσης η υ̟ηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ̟ροβεί κατά τον διαγωνισµό ό̟ως και µετά α̟ό την 
κατακύρωση του α̟οτελέσµατος, σε κάθε είδους έλεγχο ̟ου θα κρίνει σκό̟ιµο ̟ροκειµένου να δια̟ιστώσει και 
εξασφαλίσει την συµφωνία της ̟οιότητας των ̟αραδοθέντων  ειδών µε  αυτήν της  ̟ροσφοράς.  
2.3 Κατά τη διαδικασία ̟αραλαβής καλείται να ̟αραστεί, αν το ε̟ιθυµεί, ο ̟ροµηθευτής ή εξουσιοδοτηµένος 
εκ̟ρόσω̟ός του. 
 
3. Τρό̟ος ̟ληρωµής 
3.1 Ολόκληρη η συµβατική αξία των υλικών θα ̟ληρωθεί στον ̟ροµηθευτή µετά την οριστική ̟αραλαβή των 
υλικών, µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος ̟ληρωµής  ̟ου θα συνοδεύεται α̟ό τα νόµιµα δικαιολογητικά. 
3.2 Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ̟ληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει α̟ό την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) 
ηµέρες µετά την υ̟οβολή του τιµολογίου ̟ώλησης α̟ό αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138Α’/5.6.2003) "Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 
2000/35 της 29.6.2000 για την κατα̟ολέµηση των καθυστερήσεων ̟ληρωµών στις εµ̟ορικές συναλλαγές", 
καθίσταται υ̟ερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να α̟αιτείται όχληση α̟ό τον συµβασιούχο. Ε̟ισηµαίνεται 
ότι η υ̟οβολή του τιµολογίου ̟ώλησης δεν µ̟ορεί να γίνει ̟ρο της ηµεροµηνίας εκδόσεως του ̟ρωτοκόλλου 
οριστικής ̟οιοτικής και ̟οσοτικής ̟αραλαβής.  
3.3 Κατά τα λοι̟ά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ 

 
ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
1. Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
Πληροφορίες για το διαγωνισµό ̟αρέχονται α̟ό το ∆ιαδηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χίου, τις εργάσιµες ηµέρες 
και ώρες στην διεύθυνση Νεωρίων 2, τηλέφωνο 22710 22770. 
Αντίγραφο της διακήρυξης και των ̟αραρτηµάτων ̟ου τη συνοδεύουν χορηγείται ή α̟οστέλλεται 
ταχυδροµικά στους ενδιαφερόµενους, ύστερα α̟ό αίτηση ̟ου υ̟οβάλλεται εγκαίρως στο ∆.Λ.Τ. Χίου.  
 
Ζ. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
1. ∆ιαφορές ∆ιακήρυξης - Νόµων 
Για κάθε θέµα ̟ου δεν ρυθµίζεται α̟ό την ̟αρούσα διακήρυξη έχει εφαρµογή η Α̟όφαση Υ̟ουργού 
Εσωτερικών 11389/93 ό̟ως ισχύει. 
2. Ε̟ίλυση διαφορών 
Εάν κατά την ο̟οιαδή̟οτε φάση εκτέλεσης της ̟ροµήθειας ̟ροκύψουν διαφορές η ε̟ίλυση των ο̟οίων 
οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια της Χίου. 
 
Η. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
Περίληψη της ̟αρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στην το̟ική εφηµερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ». Περίληψη της 
διακήρυξης θα αναρτηθεί ε̟ίσης στον ̟ίνακα ανακοινώσεων του ∆.Λ.Τ. Χίου. Το κόστος δηµοσίευσης βαρύνει 
α̟οκλειστικά τον ανάδοχο.  
 
Θ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Με την ̟αρούσα εγκρίθηκαν και α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο κοµµάτι της. 
 

ΧΙΟΣ, 03-03-2016 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του ∆.Σ.  
του ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ 

 
 
 
 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ 
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