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ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΕΝΟ ΡΑΦΗΝΑ Α.Ε. 

Ακτι Ανδρζα Γ. Ραπανδρζου, Λιμάνι αφινασ 190 09 
τθλ.: 22940 22840 / 23605, fax: 22940 26076  

e-mail: grammateia@rafinaport.gr, site: www.rafinaport.gr 
Α. Μ.Α.Ε.  49811/04/Β/01/142 

Ρλθροφορίεσ: Φ. Καηάνθ εςωτ. 112 

      

 
αφινα, 26/03/2018 
Αρ. Ρρωτ.: 1808 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 
 
Ο Ο.Λ.. Α.Ε. ανακοινϊνει τθ διενζργεια ανοικτισ διαδικαςίασ για τθ ςφναψθ θλεκτρονικϊν 

δθμοςίων ςυμβάςεων ζργου κάτω των ορίων του ν.4412/2016 με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι για τθν καταςκευι του ζργου 
«Εκςυγχρονιςμόσ Ηλεκτρικοφ Δικτφου Λιμένα Ραφήνασ» προχπολογιςμοφ 159.960,00 € με Φ.Π.Α.  
Κωδικόσ CPV: 45310000-3.                                                           

Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 και τα εκτελεςτικά του 
διατάγματα όπωσ αυτά ιςχφουν κατά τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ  Ρερίλθψθσ Διακιρυξθσ  για 
δθμοςίευςθ ςτον Ελλθνικό Τφπο. 
I. ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ.  
I.1. Επωνυμία :  ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΦΗΝΑΣ Α.Ε.  
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ : Ακτι Ανδρζα Γ. Ραπανδρζου ΤΚ 19009 ΑΦΗΝΑ τθλ. 2294022840,  fax: 
2294026076, email: grammateia@rafinaport.gr. 
Από το προαναφερόμενο ςθμείο επαφισ δίδονται επιπλζον πλθροφορίεσ και τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 
Ρροςφορζσ αποςτζλλονται ςτο προαναφερόμενο ςθμείο επαφισ. 
I.2. Είδοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κφρια δραςτθριότθτα: Ο.Λ.. Α.Ε./ Λιμενικζσ Υπθρεςίεσ. 
II. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ. 
II.1. Ρεριγραφι  
II.1.1. Ονομαςία που δόκθκε ςτθ ςφμβαςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι «Εκςυγχρονιςμόσ Ηλεκτρικοφ 
Δικτφου Λιμένα Ραφήνασ». 
II.1.2 Είδοσ τθσ ςφμβαςθσ και τόποσ των ζργων: Ανοικτι διαδικαςία για τθ ςφναψθ θλεκτρονικϊν 
δθμοςίων ςυμβάςεων ζργου κάτω των ορίων του ν.4412/2016 με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι. Το ζργο εκτελείται ςτο λιμάνι τθσ 
αφινασ. 
II.1.3.  Η προκιρυξθ αφορά δθμόςια ςφμβαςθ. 
II.1.4. Σφντομθ περιγραφι τθσ ςφμβαςθσ: 
Το ζργο περιλαμβάνει τισ εργαςίεσ εκςυγχρονιςμοφ μζρουσ του θλεκτρικοφ δικτφου ςτο  Λιμζνα 
αφινασ, κακϊσ το υπάρχον δίκτυο παρουςιάηει φκορζσ και δθμιουργοφνται προβλιματα τόςο ςτθ 
λειτουργικότθτα του δικτφου όςο και ςτθν αςφάλεια του προςωπικοφ και των επιςκεπτϊν του Λιμζνα. 
Το ζργο κα καταςκευαςτεί με βάςθ τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ του ζργου και αντικείμενο τθσ εργολαβίασ 
αποτελοφν όλεσ οι εργαςίεσ που αναφζρονται ςτα αντίςτοιχα ςχζδια τθσ μελζτθσ. 
II.2. Ροςότθτα ι ζκταςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
II.2 .1. Ρροχπολογιςμόσ 159.960,00 € με Φ.Ρ.Α.  
Εργαςίεσ 91.438,66 €. Εργολαβικό όφελοσ 18% 16.458,96 €. Απρόβλεπτα (15%) 16.184,64 €. 
Απολογιςτικά – Αρχαιολογία 4.500,00 €. 
II.2 .2. Δικαιϊματα προαίρεςθσ (εφόςον εφαρμόηεται) : ΟΧΙ. 
II.3. Ρροκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ: Διάρκεια ςε θμζρεσ εκατόν είκοςι (120). 
III. ΝΟΜΙΚΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ, ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ. 
III.1. Προι ςχετικοί με τθ ςφμβαςθ.  
III.1.1. Απαιτοφμενεσ εγγυιςεισ : 
Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ 
φορείσ, κατά τουσ όρουσ τθσ παρ. 1 α) του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυθτικισ επιςτολισ 
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ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των δφο χιλιάδων πεντακοςίων ογδόντα ευρϊ (2.580€). Για τισ 
εγγυθτικζσ ςυμμετοχισ ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 15 τθσ Διακιρυξθσ.  
II.1.2. Το ζργο χρθματοδοτείται από το ΡΔΕ 2017. 
Το ζργο υπόκειται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται για τα ζργα αυτά, περιλαμβανομζνθσ τθσ κράτθςθσ 
φψουσ 0,06% υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, 
ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,06% υπζρ των λειτουργικϊν 
αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016, κακϊσ και τθσ κράτθςθσ 6%0, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 53 παρ. 7 περ. κ' του ν. 
4412/2016 και τθσ υπ' αρικμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφαςθσ του Υπουργοφ Υποδομϊν 
και Μεταφορϊν (Β' 2235).  
III.2. Προι ςυμμετοχισ. 

 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που 
δραςτηριοποιούνται ωσ εργοληπτικϋσ επιχειρόςεισ εφόςον ανόκουν ςτην A2 τάξη και άνω για 
ϋργα κατηγορύασ ηλεκτρομηχανολογικών έργων και που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: 

α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ, 
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη ΣΔΣ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη 
δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του 
ςχετικού με την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω Συμφωνύασ, καθώσ και 
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν 
ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ 
δημοςύων ςυμβϊςεων. 
 Οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ. 
 Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του ϊρθρου 

19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του ϊρθρου 76 του ν. 4412/2016.  
Δεν απαιτεύται από τισ εν λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την 
υποβολό προςφορϊσ. Σε περύπτωςη που η ϋνωςη αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η νομικό τησ μορφό πρϋπει 
να εύναι τϋτοια που να εξαςφαλύζεται η ύπαρξη ενόσ και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την 
ϋνωςη (πχ κοινοπραξύα). 
 IV. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ. 
Ρροκεςμία για τθν υποβολι των προςφορϊν: Πέμπτη 03-05-2018 και ώρα 15:00 π.μ. 
Η θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν ορίηεται θ Σρίτη 08-05-2018 και ώρα 11.00 π.μ.  
Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, ιτοι ζωσ τθν Ραραςκευι, 20 Απριλίου 2018 ο ανακζτων φορζασ 
παρζχει ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, το αργότερο ςτισ 27/04/2018. 
 
Η παροφςα δθμοςιεφεται ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται 
ςτο πρόγραμμα “Διαφγεια” diavgeia.gov.gr.,  
Τα ζξοδα των εκ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ απαραίτθτων δθμοςιεφςεων τθσ προκιρυξθσ τθσ 
δθμοπραςίασ ςτθν οποία αναδείχκθκε ανάδοχοσ, βαρφνουν τον ίδιο και ειςπράττονται με τον πρϊτο 
λογαριαςμό πλθρωμισ του ζργου. Τα ζξοδα δθμοςιεφςεων των τυχόν προθγοφμενων διαγωνιςμϊν για 
τθν ανάκεςθ του ίδιου ζργου, κακϊσ και τα ζξοδα των μθ απαραίτθτων εκ του νόμου δθμοςιεφςεων 
βαρφνουν τθν ανακζτουςα αρχι και καταβάλλονται από τισ πιςτϊςεισ του ζργου 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με τθν υπ’ αρικ. 1.7/2018 απόφαςθ Δ.Σ. τθσ Ο.Λ.. Α.Ε. (Α.Δ.Α.: ΨΝΤ4469ΗΞ8-27Β) 

 

 

 

Για τον Οργανιςμό Λιμζνοσ αφινασ  ΑΕ   

                                                                      Η Δ/νουςα Σφμβουλοσ  

 

 

                                                                               Αικατερίνθ Αδαμοποφλου                                    

    


