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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 «Παροχή υ̟ηρεσιών ασφάλειας Λιµενικής Εγκατάστασης Χίου για την 

εφαρµογή του Κώδικα ISPS» 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ  
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ 

 

 Προκηρύσσει συνο̟τικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες ̟ροσφορές για την 

εργασία «Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης Χίου για την 

εφαρμογή του Κώδικα ISPS» ̟ροϋ̟ολογισµού 70.192,10ευρώ 
(συµ̟εριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.)   

 Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισµού είναι η χαµηλότερη τιµή. 

 Η εργασία αφορά την ̟αροχή υ̟ηρεσιών ασφαλείας σύµφωνα µε το Ν. 

2518/97 (Φ.Ε.Κ. 164/Α’) και την Υ̟ουργική Α̟όφαση 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 1877/Β’) 
εκ µέρους του αναδόχου για τον έλεγχο ̟ρόσβασης, ερευνών ασφαλείας, ̟ερι̟ολιών, 

φύλαξη Λιµενικής Εγκατάστασης Χίου, χώρων και αναφορά συµβάντων στον ΥΑΛΕ 

ό̟ως ορίζεται στο εγκεκριµένο Σχέδιο Ασφάλειας Λιµενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) 

του ∆.Λ.Τ. Χίου.  Οι υ̟ηρεσίες φύλαξης θα ̟αρέχονται α̟ό 07.00 έως 12.00 και α̟ό 

16.00 έως 22.00 στον χώρο της αίθουσας ε̟ιβατών εξωτερικού (χώρος ̟ρόσδεσης 

̟λοίων ̟ου εκτελούν διεθνείς ̟λόες και υ̟όκεινται στις διατάξεις του Κώδικα ISPS).  
Ο εν λόγο χώρος θα φυλάσσεται καθ΄ όλες τις ώρες όταν υ̟άρχει υ̟όχρεο στις 

διατάξεις του κώδικα ISPS ̟λοίο. Ε̟ίσης οι υ̟ηρεσίες φύλαξης θα ̟αρέχονται α̟ό 

19.00 έως 23.00 στο βόρειο τµήµα της Λ.Ε. Χίου και όταν υ̟άρχει υ̟όχρεο στις 

διατάξεις του κώδικα ISPS ̟λοίο.  

Οι θέσεις, οι ώρες και η διάρκεια φύλαξης είναι ενδεικτικές και ανάλογα µε τις 
εκάστοτε ανάγκες µ̟ορούν να αλλάζουν µε ευθύνη και εντολή του ΥΑΛΕ ή του 

∆.Λ.Τ. Χίου.    

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί ενώ̟ιον της ε̟ιτρο̟ής του διαγωνισµού στις 

13/03/2019 και ώρα 11:00̟µ (ώρα έναρξης ̟αραλαβής των ̟ροσφορών) µέχρι 11:30̟µ 

(ώρα λήξης ̟αραλαβής των ̟ροσφορών) στα γραφεία του ∆ηµοτικού Λιµενικού 

Ταµείου Χίου, Νεωρίων 2, Χίος 82100, Τηλ. 22710-22770 Φαξ: 22710-40344. 

 Στη δηµο̟ρασία µ̟ορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και 

νοµικά ̟ρόσω̟α ̟ου ασχολούνται µε την ̟αροχή υ̟ηρεσιών ασφαλείας σύµφωνα µε 

το Ν. 2518/97 (Φ.Ε.Κ. 164/Α’) και την Υ̟ουργική Α̟όφαση 4434.1/02/08 (ΦΕΚ 

1877/Β’), γεγονός ̟ου α̟οδεικνύεται µε την ̟ροσκόµιση ̟ιστο̟οιητικού εγγραφής 
στο οικείο ε̟ιµελητήριο. 

 

 

 

  

 
 
 

Ο ̟ρόεδρος του ∆.Λ.Τ. Χίου  
 
 
 
 

Αντώνιος Κέφης 
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