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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

CPV: 45241000-8 (Κατασκευαστικές εργασίες για λιμάνια)  NUTS: EL 413 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου διακηρύσσει την διενέργεια 
ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση ζημιάς στο 
εξωτερικό κρηπίδωμα λιμένα Ψαρών», εκτιμώμενης αξίας 100.000,00 ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α. με την 
χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Οι 
προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 
α) κατηγορία Λιμενικά έργα με προϋπολογισμό 100.000,00 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, 
απρόβλεπτα και αναθεώρηση) 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Το έργο αφορά στην αποκατάσταση της ζημιάς του εξωτερικού κρηπιδώματος 
στον Λιμένα Ψαρών και συγκεκριμένα μια περιοχή μήκους 43,00 μέτρων και πλάτους 18 περίπου μέτρων 
από το μέτωπό του κρηπιδώματος  προς τη θάλασσα. Προβλέπεται η αποκατάσταση των υποσκαφών, του 
πρίσματος έδρασης, καθώς και του συστήματος προστασίας ποδός. 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής με Κ.Α. 2020ΣΕ18900010 της ΣΑΕ 189 και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 
διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου με Κ.Α. 69-7336.006.   Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις  που 
προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % 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).   

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 8.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή 
ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΑ, που είναι εγκατεστημένα σε: 

− σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
− σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.ΟΧ), 
− 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  

− 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. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΖΑΙΟΡΛΩ-ΕΞΣ



 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10/11/2020, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13/11/2020, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες  

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 
2.000,00 ευρώ. 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: Πέντε (5) μήνες. 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου 
www.chioscity.gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως ήτοι έως 05/11/2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε 
όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 06/11/2020.  
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Πρότυπο Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για 
την σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ.  
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2271022770, fax: 2271040344, αρμόδιος για 
επικοινωνία Καββάδας Ιωάννης (201) ή Χούλης Νικόλαος (207). 
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική 
διακήρυξη του διαγωνισμού. 
 

                                                                                                      Ο Πρόεδρος  

 

 

 

                                                                                                        Κυριάκος Ζωάνος 
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