
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά  7-12-2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 4245 

 

ΤΜΗΜΑ      : Τεχνικό 
  
Ταχ. ∆/νση   : Περίδου 24 – 
73100 Χανιά 
Πληροφορίες: κ. Σκουµπάκη 
Τηλέφωνο     : 28210 83240 
FAX              : 28210 87900 
e-mail: ltnx@otenet.gr 

ΠΡΟΣ:  1. Τη εφηµερίδα 
 
«ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ»- ΕΝΤΑΥΘΑ 
  
 

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (µε 

συνηµµένα) 

 

 
1. Εµπορικό Επιµελητήριο – Ενταύθα 
2. Τεχνικό Επιµελητήριο - ΕΝΤΑΥΘΑ 
3. Τεχνική µας Υπηρεσία  

 
               

 
Θέµα: Υποβολή προς δηµοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων Προκήρυξης Σύµβασης 

(διαγωνισµού) µε τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΙΑ∆ΙΩΝ  ΣΤΑ 

ΛΙΜΑΝΙΑ ΣΟΥ∆ΑΣ –ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ», προυπ/σµού  52.890 € µε ΦΠΑ 

 
Σας υποβάλοµε ταυτάριθµο περίληψη των ουσιωδών στοιχείων της  αναλυτικής διακήρυξης  ανάδειξης 

αναδόχου για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΙΑ∆ΙΩΝ  ΣΤΑ 

ΛΙΜΑΝΙΑ ΣΟΥ∆ΑΣ –ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ»,προυπ/σµού  52.890 € µε ΦΠΑ και 

παρακαλούµε για την  δηµοσίευση αυτής  στις 13- 12-2016.  

  
 

 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   

 

 

ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

Κείµενο προς δηµοσίευση   
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 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

Ταχ. ∆/νση: Περίδου 24 – 73100 ΧΑΝΙΑ 

 

 Τηλέφωνο : 2821083240 

 F AX : 2821087900 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Xανιά:   

Αρ. Πρ.: …….. 

 E-mail :  ltnx@otenet.gr  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
 

Το Λιµενικό Ταµείο Νοµού Χανίων προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό  ∆ιαγωνισµό σε  Ευρώ µε 
σφραγισµένες προσφορές και  µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά µόνο 

βάσει τιµής  για την επιλογή αναδόχου για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΙΑ∆ΙΩΝ  ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΣΟΥ∆ΑΣ –ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ», 
προυπ/σµού  52.890 € µε ΦΠΑ στα πλαίσια του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2015 της 
ΣΑΕ  189  του Υ.Ν.Α./ ΓΓΛΛΠ/∆ΛΥ µε κωδικό έργου: 2015ΣΕ18900037 ως 1ο υποέργο 
1. Αναθέτουσα Αρχή:  Λιµενικό  Ταµείο  Νοµού Χανίων. ∆ιεύθυνση: Περίδου 24  Τ.Κ 73100 

Χανιά. Τηλ.: (+30)28210 83240 /(+30)28210 83246 . Fax:(+30) 2821087900. 
      Email: ltnx@otenet.gr   Ιστοσελίδα:http://www.ltnx.gr 

2. Περιγραφή είδους, ποσότητες και προϋπολογισµός  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΙΑ∆ΙΩΝ  ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΣΟΥ∆ΑΣ –
ΚΙΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ»,προυπ/σµού  52.890 € µε ΦΠΑ, στα πλαίσια Πρόγραµµατος 
∆ηµοσίων Επενδύσεων 2015 της ΣΑΕ  189  του Υ.Ν.Α./ ΓΓΛΛΠ/∆ΛΥ µε κωδικό έργου: 
2015ΣΕ18900037 ως 1ο υποεργο  

Συνολικός προϋπολογισµός : 42.653,23€ χωρίς ΦΠΑ  

           και 10.236,77 € µε ΦΠΑ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%).   

Κατηγορία (ταξινόµηση κατά  CPV): CPV [44112100-9]-Υπόστεγα 

  

3. ∆ιαδικασία που επελέγη για την ανάθεση  
Ανοικτός ∆ηµόσιος Συνοπτικός  ∆ιαγωνισµός µε κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά.µόνο βάσει τιµής 
4. Χρόνος και τόπος παράδοσης  

Η παράδοση  σε πλήρη λειτουργία ολοκληρώνεται  µέσα σε διάστηµα  εκατόν  είκοσι (120) 
ηµερών  από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Η παράδοση και η εγκατάσταση  θα 
γίνει στα αναφεροµενα λιµάνια του Νοµού Χανίων . 

5. ∆ικαίωµα συµµετοχής  
∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν οποιαδήποτε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις 
προσώπων ή συνεταιρισµοί ή κοινοπραξίες αυτών που εδρεύουν στην ηµεδαπή, στα Κράτη Μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και στα Κράτη – Μέλη της 
Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων (G.P.A.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ν. 2513/1997 
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Α’ 139), ή είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και σε Κράτη, τα οποία έχουν συνάψει διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. 
σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης συµβάσεων, αρκεί να διαθέτουν αποδεδειγµένη εµπειρία στο 
αντικείµενο του παρόντος ∆ιαγωνισµού και να πληρούν τα κριτήρια χρηµατοοικονοµικής 
επάρκειας και τεχνικής ικανότητας που τίθενται παρακάτω. 

 
Οι ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό δεν υποχρεούνται 
να περιβληθούν ειδική νοµική µορφή για τη συµµετοχή τους. 

 
Οι προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις  συµµετοχής σύµφωνα µε τους 
όρους που ορίζονται στη  αναλυτική   διακήρυξη. 
 
6. ∆ιάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισµού  

Πληροφορίες στους ενδιαφεροµένους καθώς και η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται σε 
έντυπη µορφή από το Λιµενικό Ταµείο Νοµού Χανίων που στεγάζεται στην οδό Περίδου 24 Χανιά 
ΤΚ 73100 (αρµόδιος ο κ. Εµµανουήλ Πιρπινάκης , Τηλ +30 2821083246), κατά τις  εργάσιµες 
µέρες και ώρες 08:30 π.µ. έως 15:00 µ.µ..  
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για τα τεύχη του διαγωνισµού από την ηλεκτρονική 
σελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.ltnx.gr). Σηµείωση: Η αναθέτουσα Αρχή δεν µπορεί να 
εγγυηθεί για την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια των εγγράφων που διατίθενται µέσα από το 
∆ιαδίκτυο. 
7. Εναλλακτικές προσφορές – Αντιπροσφορές. 
 Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
8. Χρόνος, τόπος  και γλώσσα υποβολής των προσφορών. 
α) Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλουν την Προσφορά τους, είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή µε 

νοµίµως εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους στην Επιτροπή ∆ιενέργειας των ∆ιαγωνισµών και 
∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης του ΛΤΝΧ  την 4-01-2017, ηµέρα Τετάρτη   και ώρα 12:00 µ.µ. είτε 
αποστέλλοντάς την µε οποιονδήποτε τρόπο στο Λιµενικό Ταµείο Ν. Χανίων, στην οδό ΠΕΡΙ∆ΟΥ 
24 ΤΚ. 73100 ΧΑΝΙΑ , 3ος Όροφος  από το οποίο παραλαµβάνεται µε απόδειξη µέχρι την 
προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή έως την 03-01-2017, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 15:00 µ.µ 

 
β).Προσφορές, που υποβάλλονται στο Λιµενικό Ταµείο Ν. Χανίων µετά την πάροδο της άνω 

ηµεροχρονολογίας και ώρας ή στην Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων 
∆ηµόσιων ∆ιαγωνισµών του ΛΤΝΧ  µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. 

 
γ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 
δ) Οι προσφορές θα υποβληθούν σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. 

 

9.  Χρόνος και τόπος  της αποσφράγισης των προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στα γραφεία του  Λιµενικού Ταµείου Νοµού 
Χανίων , Οδός Περίδου 24 –ΤΚ 73100 ΧΑΝΙΑ  στις 04-01-2017 ηµέρα Τετάρτη , και ώρα 12:00 
µ.µ  (λήξη κατάθεσης προσφορών).  
Στην αποσφράγιση των προσφορών µπορεί να παρίσταται ο νόµιµος εκπρόσωπος των υποψηφίων 
αναδόχων ή εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος αυτών. 
 

10. Ισχύς των προσφορών 
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για δώδεκα (12) µήνες µήνες από 
την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παρατείνεται εγγράφως, εφ’ όσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για διάστηµα επιπλέον εκατόν είκοσι (120) ηµερών. 
Μετά τη λήξη της παράτασης αυτής, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µαταιώνονται. 
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Αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, 
τότε οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά 
τους, εφ’ όσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι. Στην 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους 
11. Νοµοθετική κάλυψη της σύµβασης ανάθεσης 

Η  ανάθεση  της  παρούσας  σύµβασης  διέπεται  από  τις  διατάξεις  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 

147/Α’/08.08.2016,) «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» κλπ διαταξεις όπως αυτές αναφέρονται στη αναλυτική διακήρυξη 

 

12. Εγγυήσεις συµµετοχής 

Οι Προσφέροντες οφείλουν  να καταθέσουν Εγγύηση συµµετοχής τους στο διαγωνισµό,  για 
ποσό 854,00 €  

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς. 
 
13.  Ηµεροµηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δηµοσίευση 

Τοπική εφηµερίδα «Χανιώτικα Νέα» στις 13/12/2016. 
 

14. Πληροφορίες 

        Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στη Τεχνική  

Υπηρεσία του  Λιµενικού Ταµείου Νοµού Χανίων τηλ.  +30 28210 83240 / +30 28210 83246,  
αρµόδιος  υπάλληλος  Πιρπινάκης Εµµανουήλ – Πολιτικός Μηχανικός, fax:  +30 28210 87900,   
Email: ltnx@otenet.gr 

 

 

Χανιά 6 -12-2016 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗΣ 
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