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                                            Αριθ. Πρωτ. 1416 
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ΠΡΟΣ 

 
 

Κάθε Ενδιαφερόµενο 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χίου ενδιαφέρεται να αναθέσει τις εργασίες 

συντήρησης σιδηρών και χυτοσιδηρών εξαρτηµάτων και εξοπλισµού 

Λιµένων Χίου έτους 2017 προϋπολογιζόµενης δαπάνης 6.000,00€ 

 

Παρακαλούµε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες 

µέχρι την 29/05/2017.  

 

Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες 

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 

παρακαλούµε, µαζί µε την προσφορά σας, να µας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 
εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

β. Φορολογική ενηµερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

δ. Εφόσον πρόκειται για  νοµικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης 

του νοµικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)  

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Λ.Τ.Χίου 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΕΦΗΣ 

 

•••• ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΑΔΑ: Ω3ΟΝΟΡΛΩ-ΔΞΘ



 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ συντήρησης σιδηρών και 
χυτοσιδηρών εξαρτηµάτων και εξο�λισµού 
Λιµένα Χίου έτους 2017 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 
∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΧΙΟΥ 
 

ΚΑ 30-7336.019 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Η �αρούσα εργασία θα �ραγµατο�οιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:   

• Tου άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α’)  

• Τις διατάξεις του Ν. 2971/2001, ό�ως έχει τρο�ο�οιηθεί και ισχύει έως σήµερα 

• του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114Α), ό�ως αναδιατυ�ώθηκε µε την �αρ. 
3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/07 (ΦΕΚ 42Α) 

• Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» ό�ως συµ�ληρώθηκε µε τις διατάξεις της �αρ. 13 του άρθρου 20 
του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α). 

• Του  N.  3852/ΦΕΚ  87  Α’/7-6-2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  
και  της  Α�οκεντρωµένης  ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»  

• Της Υ�ουργικής Α�όφασης 35130/739/ΦΕΚ  1291  Β’/11-8-2010  «Αύξηση των 
χρηµατικών  �οσών του  άρθρου  83  �αρ.  1  του  Ν.  2362/1995  για  τη  
σύναψη  δηµοσίων  συµβάσεων  �ου  αφορούν  �ροµήθεια  �ροϊόντων, �αροχή 
υ�ηρεσιών ή εκτέλεση έργων»  

• Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 
υ�οχρεωτική ανάρτηση νόµων και   �ράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  
και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  «Πρόγραµµα  ∆ιαύγεια» και 
άλλες διατάξεις».  

• To N.4387/2016 “Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθµιση 
ασφαλιστικού −  συνταξιοδοτικού συστήµατος − Ρυθµίσεις φορολογίας 
εισοδήµατος και τυχερών �αιγνίων και άλλες διατάξεις” 

• Τις διατάξεις του άρθρου 32 �αρ. 2 γ (Προσφυγή στη διαδικασία µε 
δια�ραγµάτευση χωρίς �ροηγούµενη δηµοσίευση) του Ν. 4412/2016  

• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 

 
Με την �αρούσα µελέτη, �ροβλέ�εται να γίνουν οι �αρακάτω εργασίες συντήρησης 
στις λιµενικές εγκαταστάσεις του κεντρικού Λιµένα Χίου.  
Συγκεκριµένα στο Λιµάνι υ�άρχουν: 
  

ΜΠΙΝΤΕΣ   

Γωνιακές μεγάλες ΤΕΜ    48 

Γωνιακές μικρές TEM      5 

Όρθιες τύπου κανόνι ΤΕΜ    14 

 

ΚΡΙΚΟΙ     

ΚΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΛΙΚΟΙ Φ20CM ΤΕΜ  126 

ΚΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΛΙΚΟΙ Φ14CM ΤΕΜ     12 

ΚΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΛΙΚΟΙ Φ30CM TEM     21 
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ΔΕΣΤΡΕΣ   Π    

ΔΕΣΤΡΕΣ   Π   TEM     96 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ   

ΠΟΡΤΑ   ΕΙΣΟΔΟΥ  ΓΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΑΝΟ ΤΕΜ       1 

ΦΑΝΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ  2,5Μ   ΔΙΑΜ 1 1/2 ΤΕΜ       1 

ΙΣΤΟΣ  ΣΗΜΑΙΑΣ          ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΕΜ       1 

ΙΣΤΟΣ  ΣΗΜΑΙΑΣ          ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΕΜ       1  

ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΕΜ       1  

ΦΑΝΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 18Μ  ΤΕΜ       1  

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΙΧΘΙΟΣΚΑΛΑΣ ΤΕΜ       1  

ΚΟΛΟΝΑΚΙΑ ΜΑΝΤΕΜΙ (πεζόδρομος)  TEM     75 

 

ΦΡΕΑΤΙΑ  

ΦΡΕΑΤΙΟ 40Χ40 ΜΑΝΤΕΜΙ ΤΕΜ  46 

ΦΡΕΑΤΙΟ 50Χ50 ΜΑΝΤΕΜΙ ΤΕΜ  11 

ΦΡΕΑΤΙΟ 30Χ30 ΜΑΝΤΕΜΙ ΤΕΜ  28 

ΦΡΕΑΤΙΟ 60Χ60 ΜΑΝΤΕΜΙ ΤΕΜ    8 

ΦΡΕΑΤΙΟ 24Χ24 ΜΑΝΤΕΜΙ ΤΕΜ    2 

ΦΡΕΑΤΙΟ 40Χ30 ΜΑΝΤΕΜΙ ΤΕΜ  16 

ΦΡΕΑΤΙΟ 45Χ35 ΜΑΝΤΕΜΙ ΤΕΜ    3 

ΦΡΕΑΤΙΟ 45Χ45 ΜΑΝΤΕΜΙ ΤΕΜ    1 

ΦΡΕΑΤΙΟ 60Χ80 ΜΑΝΤΕΜΙ ΤΕΜ    3 

ΦΡΕΑΤΙΟ 20Χ30 ΜΑΝΤΕΜΙ ΤΕΜ    2 

ΦΡΕΑΤΙΟ 60Χ40 ΜΑΝΤΕΜΙ ΤΕΜ    1 

ΦΡΕΑΤΙΟ 60Χ50 ΜΑΝΤΕΜΙ ΤΕΜ    3 

ΦΡΕΑΤΙΟ 24Χ32 ΜΑΝΤΕΜΙ ΤΕΜ    3 

ΦΡΕΑΤΙΟ 50Χ40 ΜΑΝΤΕΜΙ ΤΕΜ    5 

ΦΡΕΑΤΙΟ  80Χ80 ΜΑΝΤΕΜΙ ΤΕΜ    1 

ΦΡΕΑΤΙΟ  32Χ24 ΜΑΝΤΕΜΙ ΤΕΜ    1 

ΦΡΕΑΤΙΟ 90Χ70 ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΤΕΜ    2 

ΦΡΕΑΤΙΟ 80Χ50 ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΤΕΜ    3 

ΦΡΕΑΤΙΟ  75Χ70 ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΤΕΜ    1 

ΦΡΕΑΤΙΟ 40Χ40 ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΤΕΜ    2 

ΦΡΕΑΤΙΟ 75Χ45 ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΤΕΜ    1 

ΦΡΕΑΤΙΟ 70Χ60 ΣΙΔΕΡΕΝΙΟ ΤΕΜ    1 

ΣΧΑΡΕΣ  

ΣΧΑΡΑ   ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ  6ΜΧ25CM ΤΕΜ    1 

ΣΧΑΡΑ   ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ   90CMX50CM ΤΕΜ   2 

ΣΧΑΡΑ   ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ   70CMX50CM ΤΕΜ   2 

ΣΧΑΡΑ   ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ   1,2ΜΧ70CM TEM   1 

ΣΧΑΡΑ   ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ    80CMX40CM TEM   1 

ΣΧΑΡΑ   ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ    2,5ΜΧ30CM ΤΕΜ   1 

ΣΧΑΡΑ ΟΒΡΙΩΝ 90Χ50CM TEM    6 

ΣΧΑΡΑ ΟΒΡΙΩΝ 50Χ45CM TEM    2 

 

ΠΥΛΩΝΕΣ    

ΠΥΛΩΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ 12Μ  ΤΕΜ    4 

ΑΔΑ: Ω3ΟΝΟΡΛΩ-ΔΞΘ



Οι εργασίες �ου θα εκτελεστούν κατά σειρά είναι: 
1. Θα γίνει αµµοβολή των µ�ιντών, των καλυµµάτων όλων των 

φρεατίων και των λοι�ών µεταλλικών εξαρτηµάτων µέχρι να φανεί το 
καθαρό µέταλλο. 

2. Τόσο τα χαµηλά όσο και τα ψηλά φωτιστικά θα ξυστούν σε όλη τους 
την ε�ιφάνεια µε γυαλόχαρτο ή σµυριδό�ανο. 

3. Στη συνέχεια όλα τα εξαρτήµατα και ο εξο�λισµός �ου αναφέρονται 
�αρα�άνω θα �εραστούν δύο χέρια µε ταχυστέγνωτο αστάρι τύ�ου 
antirusr primer, µε βάση συνδυασµό τρο�ο�οιηµένων αλκυδικών 
ρητινών, µε εξαιρετική αντιδιαβρωτική �ροστασία �ου θα �ροσφέρει 
ισχυρή �ρόσφυση, καλυ�τικότητα, ελαστικότητα και τέλειο ά�λωµα. 
Πριν την εφαρµογή του οι ε�ιφάνειες �ρέ�ει να είναι καθαρές και 
στεγνές, χωρίς σκουριά, σκόνη ή λάδια.  Αφού το �ροϊόν στεγνώσει 
�λήρως, λειαίνουµε µε κατάλληλο γυαλόχαρτο, α�οµακρύνουµε τη 
σκόνη και εφαρµόζουµε το τελικό χρώµα. 

4. Το τελικό χρώµα τύ�ου vivematal θα  είναι αλκυδικό βερνικό-χρωµα 
ουρεθανικά τρο�ο�οιηµένο, µεγάλης σκληρότητας & γυαλάδας για 
µέταλλα. ∆εν θα �εριέχει µόλυβδο και χρωµικά. Θα �αρουσιάζει 
εξαιρετική αντοχή, θα στεγνώνει γρήγορα και θα αντέχει στα 
χτυ�ήµατα και στη φθορά.  

 
Όλα τα �αρα�άνω θα είναι σύµφωνα µε τις υ�οδείξεις και τις οδηγίες της Υ�ηρεσίας.  
 
Ο Ανάδοχος οφείλει, να ασφαλίσει το �ροσω�ικό και να λαµβάνει όλα τα µέτρα 
�ροστασίας για την εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Ο 
ανάδοχος έχει την υ�οχρέωση α�οκατάστασης των βλαβών σε κοινωφελή δίκτυα και 
βλάβες σε �αρακείµενες ιδιοκτησίες, �ου �ροξένησε κατά την εκτέλεση της εργασίας.    

Ε�ίσης ο ανάδοχος υ�οχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για την α�οφυγή 
ατυχηµάτων, του �ροσω�ικού και  των ατόµων �ου βρίσκονται κοντά στη 
εκτελούµενη εργασία. (Περίφραξη του χώρου, κατάλληλη σήµανση και 
α�οµάκρυνση σε ασφαλές σηµείο των µηχανηµάτων σε ώρες �ου δεν εκτελούν την 
εργασία). 
Ο ανάδοχος υ�όκειται σε όλους τους φόρους τέλη και κρατήσεις, βάσει των κειµένων 
διατάξεων. 
Η �αραλαβή της �αρεχόµενης Υ�ηρεσίας θα γίνει �αρουσία του αναδόχου α�ό 
ε�ιτρο�ή �αραλαβής �ου συστήνεται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Εάν κατά 
την �αραλαβή δια�ιστωθεί α�όκλιση α�ό την τεχνική �εριγραφή, η ε�ιτρο�ή 
�αραλαβής µ�ορεί να �ροτείνει ή την α�όρριψη τής �αραλαµβανόµενης Υ�ηρεσίας 
ή την α�οκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωµαλιών αυτής. 
Εφόσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις ως άνω �ροτάσεις της Ε�ιτρο�ής, εντός 
της α�ό της ίδιας οριζόµενης �ροθεσµίας, το ∆.Λ.Τ.Χ. δικαιούται να �ροβεί στην 
τακτο�οίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον 
�ροσφορότερο µε τις ανάγκες και τα συµφέροντα αυτού τρό�ο. 

 

Ο Προϋ�ολογισµός των εργασιών ανέρχεται στο �οσό των 6.000,00 € 

συµ�εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί α�ό �ιστώσεις του ∆.Λ.Τ. Χίου. 
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