
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 

  

  

  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ» προϋπολογισμού 34.130,59 ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α. 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
Αναθέτουσα αρχή: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου 
Είδος αναθέτουσας αρχής: Νομικό Πρόσωπο 
Οδός: Νεωρείων 2 
Ταχ.Κωδ: 82131 
Τηλ.: 2271022770 
Telefax: 2271040344 
E-mail: dltxiou@gmail.com 
Ιστοσελίδα: www.chiosport.gr 
Κωδικός NUTS: EL 413 
 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα www.chiosport.gr. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης 
στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν 
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

3. Κωδικός CPV: 45233223-8 (Επαναδιάστρωση οδοστρώματος) 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου:EL 413 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:Η πλήρης περιγραφή του προς κατασκευή 
έργου γίνεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.  

Με το παρών έργο, προβλέπεται να γίνουν εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος 

στον κεντρικό Λιμένα Χίου. Συγκεκριμένα πρόκειται να αποκατασταθεί ο ασφαλτοτάπητας 

σε σημεία του Κεντρικού Λιμένα Χίου στα οποία παρουσιάζεται τοπική αποσάθρωση του 

υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα ή και σε κάποια σημεία μικρή καθίζηση.  

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι συνοπτικά το φρεζάρισμα των σημείων στα 

οποία θα αποκατασταθεί η άσφαλτος, η ασφαλτική προεπάλειψη και η εφαρμογή 

ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 5 εκατοστών. 

Χίος,   19/06/2020 
Αρ. Πρωτ.: 1621 

Ταχ. Δ/νση: Νεωρείων 2, 82131 Χίος 
Πληροφορίες: Ι. Καββάδας 
Τηλέφωνο: 2271022770 
Fax: 2271040344 
Email: dltxiou@gmail.com 
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6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών 

7. Χρόνος εκτέλεσης έργου: τριάντα (30) ημέρες. 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 

8.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα εκτέλεσης δημοσίων έργων κατηγορίας Οδοποιίας 
Έργων  και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
8.2. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  
Σύμφωνα με το άρθρο 22 της Διακήρυξης. 
8.3. Απαιτούμενες πληροφορίες 
Κατά την υποβολή των προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν, επί ποινή 
αποκλεισμού το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ), ως 
προκαταρκτική απόδειξη ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ποιοτικής επιλογής, κατά το 
άρθρο 23 της Διακήρυξης. 
 
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου 

της σύμβασης. 

10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: - 

11. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

12. Παραλαβή προσφορών: 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους στα Γραφεία του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Χίου στο κτίριο του Λιμεναρχείου Χίου (Νεωρείων 2, Τ.Κ. 82131), 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης. 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
30/06/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ 

Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30/06/2020, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 26/06/2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε 
όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά 
δικαιολογητικά, το αργότερο στις 29/06/2020. 
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Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους 
διατίθεται στην ιστοσελίδα www.chiosport.gr καθώς και στα γραφεία του αναθέτοντος 
φορέα (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Χίου, Τεχνική Υπηρεσία, Νεωρείων 2, Χίος) κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να παραλάβουν το 
έντυπο οικονομικής προσφοράς και ταχυδρομικά, εφόσον ζητηθεί έγκαιρα και 
εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με τον αναθέτοντα φορέα, τη δαπάνη της 
ταχυδρομικής αποστολής του. Ο αναθέτων φορέας αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία 
μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας 
και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του άρθρου 3 της Διακήρυξης. 
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4412/2016με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. 
 

14. Χρόνος ισχύος προσφορών:  (6)μήνες. 

 

15. Γλώσσα σύνταξης προσφορών Ελληνική 
 
16. Χρηματοδότηση:Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Ιδίων Πόρων Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Χίου. Η πίστωση έχει εγγραφεί στον ΚΑ 30-7333.002 
 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 
4013/2011 της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 
7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 
απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235).  Επίσης το έργο 
υπόκειται σε κράτηση ποσοστού δυόμισι τοις χιλίοις (2,5‰) υπέρ των Μηχανικών 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικών υπαλλήλων (μόνιμων ή 
αορίστου χρόνου) που απασχολούνται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και στους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, που βαρύνει κάθε λογαριασμό πληρωμής 
έργου. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
[ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/01.07.2019 (ΦΕΚ 2780/04.07.2019 τεύχος B’)] καθορίζονται οι 
προϋποθέσεις και η διαδικασία για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, συλλογής και 
απόδοσης του ποσοστού, ο φορέας διακίνησης και απόδοσης στους δικαιούχους, καθώς 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

17. Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντος φορέα, η 
προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση 
της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που 
εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του αναθέτοντος φορέα, η οποία αποφασίζει, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής 
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Διαγωνισμού (ή του Τεχνικού Συμβουλίου για ενστάσεις κατά της διακήρυξης), εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να 
γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11 μετά την 
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Στην περίπτωση 
της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης ο αναθέτων φορέας αποφασίζει σε 
κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 1% επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό 
αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη του αναθέτοντος φορέα, 
αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
Οι ενστάσεις διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της αναλυτικής διακήρυξης. 
 
18.Δημοσιεύσεις: 
Το κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται : 
1. Η παρούσα Διακήρυξη  δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ. 
2. Η Διακήρυξη και όλα τα συνημμένα του Διαγωνισμού αναρτώνται και στην 
ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα (www.chiosport.gr), σύμφωνα με το άρθρο 2 της 
παρούσας. 
Δεν απαιτούνται λοιπές δημοσιεύσεις στους συνοπτικούς διαγωνισμούς έργων. 

19. Άλλες πληροφορίες  

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της πσρ. 1 α) του 
άρθρου 302 του ν. 4412/2016. 
Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από τοΔιοικητικό Συμβούλιο του 
Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου. 
Δε προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο 16 της Διακήρυξης. 

 

        Ο πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 

Ζωάνος Κυριάκος 
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