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ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόµενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου ενδιαφέρεται να αναθέσει τις

υπηρεσίες

ασφάλισης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στην Βολισσό, Νομού
Χίου σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή που επισυνάπτεται προϋπολογιζόμενης
δαπάνης 7.000,00€

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες
μέχρι την 8/5/2018.

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
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 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 Δ.Λ.Τ.Χίου

Αντώνης Κέφης
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ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ
ΝΕΩΡΙΩΝ 2, 82 131 ΧΙΟΣ

«Υπηρεσίες Ασφάλισης καταφυγίου τουριστικών σκαφών
στη Βολισσό, Ν. Χίου»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.000,00 €
ΚΑ 10-6255

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Ιστορικό
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην ασφάλιση του καταφυγίου
τουριστικών

σκαφών

στη

Βολισσό,

Ν.

Χίου.

Το

συγκεκριμένο

έργο

δημοπρατήθηκε από τον ΕΟΤ, εκτελέστηκε από την εταιρεία ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.,
ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στο Δήμο Χίου τον Οκτώβριο του έτους 2014.
Στη συνέχεια, ο Δήμος Χίου το Δεκέμβριο του έτους 2016 υποκαταστάθηκε,
βάσει του υπ’ αριθ. 4418/2016 ΦΕΚ - τεύχος Β’, από το Διαδημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Χίου ως φορέας διαχείρισης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη
θέση Βολισσού Χίου.
Στο σημείο αυτό, το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου πρέπει να προβεί
στην έκδοση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 10.1 του άρθρου 160 του
Ν. 4070/2012, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 27301/26-11-2013
(ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΟ-0ΘΛ) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.
Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά που η Υπηρεσία καλείται να
συγκεντρώσει για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του εν λόγω καταφυγίου
τουριστικών σκαφών, περιλαμβάνεται και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο,
σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 24189/19-12-2016 (ΑΔΑ: 66ΓΔ465ΧΘΟ-Σ16)
Υπουργική Απόφαση Παραχώρησης.
2. Συνοπτική περιγραφή νέων έργων
Ο προσήνεμος μόλος συμπληρώθηκε και ενισχύθηκε με φυσικούς ογκολίθους
και ο μανδύας θωρακίσεως με ειδικούς τεχνητούς ογκολίθους (ακρόποδα)
ατομικού βάρους 6 τόνων. Η επέκταση του μόλου περιλαμβάνει τη δημιουργία
ακρομολίου. Το πλάτος της στέψης είναι 4,75μ. στα +3,50μ. από τη μέση στάθμη
θαλάσσης. Η κλίση των πρανών έγινε 4 προς 3 σε όλο το μήκος του μόλου.
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Ο υπήνεμος μόλος συμπληρώθηκε με φυσικούς ογκολίθους και επεκτάθηκε
προς τα ανατολικά κατά 30,00μ. και προς τα δυτικά κατά 15μ. Το πλάτος της
στέψης είναι 2,60μ. και η στάθμη της είναι +2,20μ. από τη μέση στάθμη
θαλάσσης. Η κλίση των πρανών είναι 1 προς 1,50 σε όλο το μήκος του μόλου.
Στην ανατολική πλευρά του όρμου της Βολισσού δημιουργήθηκαν τα
παραλιακά κρηπιδώματα του καταφυγίου ωφέλιμου βάθους 3,00μ., για την
πρυμνοδέτηση πενήντα (50) τουριστικών σκαφών μεγίστου μήκους 15μ.
Αποτελούνται από έξι (6) συνεχόμενα τμήματα συνολικού μήκους 223,50μ.
Κατασκευάσθηκαν από συμπαγείς τεχνητούς ογκολίθους σκυροδέματος C
16/20, μέχρι τη στάθμη +0,20μ. και στη συνέχεια από σκυρόδεμα ανωδομής,
μέχρι τη στάθμη 1,30μ. από τη μέση στάθμη θαλάσσης. Ο πόδας των τεχνητών
ογκολίθων προστατεύεται με τεχνητούς ογκολίθους ποδός. Κατάντη των
τεχνητών ογκολίθων τοποθετήθηκε ανακουφιστικό πρίσμα λιθορριπών. Για την
πρόσδεση των σκαφών τοποθετήθηκαν δέστρες και κρίκοι ανά 2,50μ. ο
χερσαίος χώρος έχει επιχωθεί με κατάλληλο υλικό επίχωσης και επιστρωθεί με
συμπυκνωμένο υλικό 3 Α. Τέλος, έχει τοποθετηθεί επίστρωση από σκυρόδεμα
πάχους 20cm παράλληλα με το μήκος των κρηπιδωμάτων και για πλάτος 5,00μ.
Όλη η λιμενολεκάνη έχει εκβαθυνθεί σε βάθος 5,00μ. και έχει κατασκευαστεί
μόνιμο αγκυροβόλιο σκαφών στη ζώνη πρυμνοδέτησης των σκαφών.
Το κεκλιμένο επίπεδο ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών έχει διαστάσεις
15,00μ. X 8,00μ.
Η προστασία νοτιοανατολικά του καταφυγίου έγινε με φυσικούς ογκολίθους
ατομικού βάρους 230 έως 400γλγ. και έχει μήκος 46,90μ. Το πλάτος στέψης
είναι 1,50μ. και η άνω στέψη βρίσκεται στα +2,50μ. από τη μέση στάθμη
θαλάσσης. Η κλίση των πρανών είναι 1 προς 1,50σε όλο το μήκος της
προστασίας.
Κατασκευάσθηκε η οδός προσπέλασης, με την οποία συνδέθηκε το
συγκεκριμένο καταφύγιο με το τοπικό δίκτυο στο βορειοανατολικό άκρο του. Η
έναντι πλευρά της οδού έχει θωρακισθεί με φυσικούς ογκολίθους για την
προστασία του από την πλευρά της θάλασσας.
Στο ακρομόλιο του προσήνεμου μόλου μεταφέρθηκε και τοποθετήθηκε ο
υφιστάμενος φάρος, αφού πρώτα συντηρήθηκε.
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Τέλος, κατασκευάσθηκαν Η/Μ εγκαταστάσεις δικτύων. Τοποθετήθηκαν
pillars παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και τηλεφώνου στα σκάφη.
Τοποθετήθηκαν

φωτιστικά

σώματα

για

τον

ηλεκτροφωτισμό

των

κρηπιδωμάτων και του μόλου με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις (σύστημα
συλλογής ελαιωδών καταλοίπων, σύστημα άντλησης λυμάτων από τα σκάφη
κλπ.), μεγαφωνική εγκατάσταση, καθώς και πλωτό φράγμα αντιρρύπανσης.
Δημιουργήθηκε δίκτυο πυρόσβεσης με τις αναγκαίες εγκαταστάσεις για την
εξυπηρέτηση των σκαφών. Στο χώρο της χερσαίας ζώνης, και συγκεκριμένα στο
σημείο μεταξύ γραμμών αιγιαλού και παραλίας, έχει κατασκευαστεί το κτίριο
της δεξαμενής πυρόσβεσης και των αντλιών ελέγχου αυτής, συνολικής
επιφάνειας 54,00τ.μ.
3. Προϋπολογισμός νέων έργων
Η συνολική δαπάνη των ανωτέρω έργων ανήλθε στο ποσό των
2.105.423,54€ (δύο εκατομμυρίων εκατό πέντε χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι
τριών ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος Φ.Π.Α. (290.403,25€), ήτοι καθαρή αξία έργων 1.815.020,29€.
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5. Συνοπτικά στοιχεία καταφυγίου τουριστικών σκαφών
Έτος κατασκευής: 2014
Έκταση: 223,50μ.
Θέσεις πρυμνοδέτησης: 50
Ιστορικό ζημιών: Καθαρό
Χώρος καταφυγίου τουριστικών σκαφών: Περιφραγμένος με πόρτα
εισόδου, η οποία κλειδώνει.
6. Απαιτήσεις ασφαλιστικής κάλυψης
Ασφαλιζόμενος: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου
Δικαιούχος ασφαλίσματος: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου
Τοποθεσία ασφάλισης: Λιμένας Λιμνιών Βολισσού, νήσου Χίου,
Γεωγραφικά όρια κάλυψης: Ελλάδα
Δραστηριότητα: Φορέας διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των
λιμενικών υποδομών του Νομού Χίου
Διάρκεια ασφάλισης: Ετήσια
Έκταση κάλυψης: Η εκ του νόμου Γενική Αστική Ευθύνη
Ανώτατα Όρια Ευθύνης: 1.500.000,00€ ανά συμβάν
Όριο συμβάντων ανά ασφαλιστική περίοδο:Δύο (2)
Απαλλαγή: 5.000,00€ ανά εγερθείσα απαίτηση
Καταβολή ασφαλίστρων: Εφάπαξ, με την έκδοση του ασφαλιστηρίου
συμβολαίου.
7. Στοιχεία Φορέα που θα ασφαλισθεί
Επωνυμία: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου
Ταχ. Διεύθυνση: Νεωρίων 2, 82 131 Χίος
Νομός: Χίου
Χώρα: Ελλάδα
Ιδιότητα: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Δ.Ο.Υ.: Χίου
Α.Φ.Μ.: 090016516
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Αρμοδιότητα: Φορέας Διοίκησης, Διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμενικών
υποδομών Νομού Χίου
Τηλέφωνα επικοινωνίας: +302271022770 &+302271023237
Φαξ: +302271040344
Email:info@chiosport.gr , dltxiou@gmail.com
Site:http://www.chiosport.gr /
Social Media:@limniamarina
8. Διατάξεις - Νομοθεσία
H παρούσα τεχνική περιγραφή έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. To Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/9.3.1999) «Κυg ρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7, 13
και 15.
2. Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ
114/Α΄/8.6.2006) «Κυg ρωση του Κωgδικα Δηg μων και Κοινοτηg των», οg πως
προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ
263/Α΄/23.12.2008).
3. Το N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.7.2010) «Ενιgσχυση της διαφαg νειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
4. Την παρ. Ζ «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ
107/Α΄/9.5.2013).
5. Την παρ. 10.1 του άρθρου 160 του Ν. 4070/2012.
6. Την αριθ. πρωτ. 27301/26-11-2013 (ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΟΟ-0ΘΛ) Απόφαση του
Υπουργού Τουρισμού με θέμα «Τροποποίηση των παραστατικών της
παρ. 10.1 του άρθρου 160 του Ν.4070/2012».
7. Την αριθ. πρωτ. 508605/16-10-2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Ε.Ο.Τ. με θέμα «Σύσταση επιτροπής παράδοσης προς χρήση του έργου
«ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗ ΒΟΛΙΣΣΟ Ν. ΧΙΟΥ» εργολαβία
της εταιρείας «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.».
8. Το από 24-10-2014 Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής για Χρήση του
έργου «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗ ΒΟΛΙΣΣΟ ΧΙΟΥ».
9. To N. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του
Δημοσίου Τομέα -Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’/161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις ρυθμίσεις του άρθρου 1.
10. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2014) «Αρχεg ς δημοσιονομικηg ς
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
11. Το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α΄/23.3.2015) «Κωδικοποιgηση διαταg ξεων για
την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
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12. Την υπ’ αριθμ. 25/2015 (ΑΔΑ: 6ΕΜΕΩΗΝ-Ω1Α) Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Χίου με θέμα «Παραχώρηση στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Χίου της λειτουργίας και διαχείρισης του καταφυγίου τουριστικών
σκαφών στη Βολισσό».
13. Την αριθ. πρωτ. 17107/12-03-2015 (ΑΔΑ: 67ΑΑΟΡ1Ι-ΒΛΩ) Απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
14. Την υπ’ αριθμ. 206/2016 (ΑΔΑ: 7ΓΗ1ΟΡΛΩ-3ΦΨ) Απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Χίου με θέμα «Αποδοχή της
παραχώρησης της λειτουργίας και διαχείρισης του καταφυγίου
τουριστικών σκαφών στα Λιμνιά Βολισσού ύστερα από την αριθ.
25/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου».
15. Την υπ’ αριθμ. 321/2016 (ΑΔΑ: 6ΙΛ6ΩΗΝ-ΩΝΔ) Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Χίου με θέμα «Λειτουργία και διαχείριση καταφυγίου
τουριστικών σκαφών στη Βολισσό – Τροποποίηση της αριθ. 25/2015
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου».
16. Την αριθ. πρωτ. 44936/23-06-2016 (ΑΔΑ: ΨΞΜΑΟΡ1Ι-ΓΝΜ) Απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
17. Το υπ’ αριθ. 4418/2016 ΦΕΚ - τεύχος Β’ με θέμα «Υποκατάσταση του
Δήμου Χίου ως φορέα διαχείρισης του καταφυγίου τουριστικών σκαφών
στη θέση Βολισσού Χίου από το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου».
18. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ
200/Α΄/24.10.2016 και ΦΕΚ 206/Α΄/3.11.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ως ισχύει.
19. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/5.8.2016) «Αναg ληψη υποχρεωgσεων αποg
τους Διατάκτες».
20. Το αg ρθρο 18 του Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ 62/Α΄/3.5.2017) «Τροποποίηση
διαταg ξεων του v. 4412/2016 (A΄147)».
21. Την αριθ. 57654/22.5.2017 (ΦΕΚ 1781/Β΄/23.5.2017) Αποg φαση
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης».
22. Το αριθ. 4668/22.11.2016 έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ βάσει του οποίου «τα
δημοτικά λιμενικά ταμεία ως αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια του
άρθρου 223 του ν. 4412/2016 αποτελούν αναθέτοντες φορείς κατά την
έννοια του 224 του ν. 4412/2016, στο μέτρο που ασκούν δραστηριότητα
που αναφέρεται στο άρθρο 232 του ν. 4412/2016 κι ως εκ τούτου στην
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επ' αυτών οι διατάξεις του Βιβλίου II του
ως άνω νόμου».

ΑΔΑ: 6ΘΒΝΟΡΛΩ-Ο2Ο

18PROC003014437 2018-04-27
Και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, υπάρχουν
γραμμένες σχετικές πιστώσεις.
2. Την ανάγκη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου για τη σχετική
υπηρεσία.
3. Την υποχρέωση της υπηρεσίας για τη λειτουργία και διαχείριση του
νέου καταφυγίου τουριστικών σκαφών Λιμνιών Βολισσού.
4. Προϋπολογισμός

Για τις ανωτέρω υπηρεσίες προϋπολογίζεται το ποσό των 7.000,00€ (επτά
χιλιάδων

ευρώ),

συμπεριλαμβανομένου

του

αναλογούντος

φόρου

ασφαλίστρων. Το ποσό αυτό πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους
του Δ.Λ.Τ. Χίου, που θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας
οικονομικού έτους 2018. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω υπηρεσία υπάρχει
εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό με Κ.Α. 10-6255 και θα εκτελεστεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 .

Χίος, 02/03/2018
Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε
Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Χίου

Αντώνιος Κέφης

