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Κέρκυρα          05 / 04 /2013 

Αρ. Πρωτ.        0647 / 5.0 

 

 

ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΜΕΤΑΞΥ  ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΚΡΑΤΩΝ  –  ΜΕΛΩΝ  ΤΗΣ  Ε.Ε.  ΚΑΙ  Ε.Ο.Χ. 

 
 

 O “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.” διακηρύσσει δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό μεταξύ Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Κρατών – Μελών της 
Ε.Ε. και των Κρατών που δικαιούνται με τη συμφωνία Ε.Ο.Χ. να μετέχουν σε 
διαγωνισμό μεταξύ Κρατών - Μελών της Ε.Ε  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3669/08 για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων,  με το σύστημα προσφοράς με 
Ενιαίο  ποσοστό έκπτωσης και τις διατάξεις του  άρθρου  5 του  Ν. 3669/08  για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου : «ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 50.000,00 €.   

 
Το έργο αποτελείται από την κατηγορία : ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με προϋπολογισμό 

29.656,50€ για εργασίες, 5.338,17€ για Γ.Ε. & Ο.Ε., 5.249,20€ για απρόβλεπτα, 
406,54€ για αναθεωρήσεις και 9.349,59€ για Φ.Π.Α.23%.  

 
Η δημοπρασία θα γίνει στις 28 ΜΑΪΟΥ 2013  ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 

π.μ. (9:30 π.μ. έναρξη και 10:00 π.μ. λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Κτίριο Νέου Επιβατικού Σταθμού (1ος όροφος), 
Νέο Λιμάνι Κέρκυρας, από αρμόδια επιτροπή. 
  
 Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν : 

 
1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις : 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που 
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα 
κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ.   

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
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εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε 
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική 
άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους , υπό τους όρους του 
άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)  (Κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας.  

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των 
διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους 
της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό 
συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα 
προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία 
αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον 
προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.  

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 
τάξη Α1, Α2, 1η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με 
τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε 
ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές 
και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του 
άρθρου 16 του Ν. 3669/2008 («κύρια κατηγορία»).  Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή 
Δημοσίων Έργων. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται σε :  804,87€ που θα 
απευθύνεται στον κύριο του έργου και έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον έξι (6) 
μήνες και 30 ημέρες σύμφωνα με τις  παρ. 2 & 3 του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 
και τις υπόλοιπες ισχύουσες διατάξεις.  
  
 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 
         
 Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β.  



       
 Το απαιτούμενο ΕΝΑ (1) μηχανόσημο του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (υπολογιζόμενα με 
βάση τον προϋπολογισμό του έργου, χωρίς Φ.Π.Α.) ή πρωτότυπο ισόποσο 
γραμμάτιο είσπραξης αγοράς ενσήμων Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (επ΄ ονόματι του 
διαγωνιζομένου).  
       
 Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του “Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.” 
       
 Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.   
       
 Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.  
 
     Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών της δημοπρασίας 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού στα γραφεία του Ο.Λ.ΚΕ. 
Α.Ε. μέχρι και την  23.05.2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ.  

 
 Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26610 – 45551, 39824 Κο Άγγελο Χειρδάρη.  
 
 

 
 

Για τον “Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.” 
 
 

ΣΩΤΗΡΗΣ  ΒΛΑΧΟΣ 
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 

 
 

 
 
 
 

                                                            
 

 


