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ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ 
ΟΡΜΟΥ ΑΜΜΟΥΔΙ ΟΙΑΣ   
 Ν. ΘΗΡΑΣ  

 

60.000,00 € 
 

 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
Κ.Α: 30.7336.005 

 
Θήρα 05.09.2018 

Αρ. Πρωτ.: - 2440- 
 

Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτής Δημοπρασίας 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, σε εφαρμογή της υπ' αριθ. 
11/2018 Απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, προκηρύσσει ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ 
ΟΡΜΟΥ ΑΜΜΟΥΔΙ ΟΙΑΣ   Ν ΘΗΡΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% (CPV: 45000000-7).Προσφέρεται ελεύθερη, 
πλήρης άμεσα και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
μέσω της ιστοσελίδας www.santoriniports.gr. 
 Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 30.7336.005 του  
προϋπολογισμού έτους 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας και τον 
αντίστοιχο ΚΑΕ του υπό έγκριση προϋπολογισμού του έτους 2019. 
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο ν 4412/2016 και το σύστημα  
υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, 
σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο 
ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 95, παρ. 2α του 
ν.4412/2016.και και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να  υποβάλλουν τις προσφορές 
τους σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Διακήρυξη. 
 Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας κατά τις 

εργάσιμες ώρες, είτε αζημίως σε ηλεκτρονική μορφή, είτε σε έντυπη μορφή. Επίσης 

θα είναι διαθέσιμη σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα του ΔΛΤ. Θήρας 

www.santoriniports.gr. 

 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν 

προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη της μελέτης το αργότερο 

μέχρι την 18η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Πρωτόκολλο του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείο Θήρας. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την 
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παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες και επιστρέφονται.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  στις 18/09/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στην 

Αίθουσα των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας από τριμελή επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμού.  

Στο Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

a) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 

στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή 

τάξεις A1 και άνω στην κατηγορία Λιμενικά. 

b) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που είναι εγκατεστημένοι σε: 

i) σε κράτος - μέλος της Ένωσης,  

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

iii) 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  

iv) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (iii) της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (2% επί του 
προϋπολογισμού του έργου άνευ ΦΠΑ), που ανέρχεται στο ποσό των 967,74 ευρώ 
και υλοποιείται με εγγυητική επιστολή τραπέζης ή με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και έχει ισχύ τουλάχιστον έξι  
(6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 
  
Πληροφορίες για τον εν λόγω διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας (Τηλ. 2286028362, Fax. 
2286025878, Φηρά Θήρας, αρμόδιος υπάλληλος κ. Αντώνης Αργυρός, email: 
dltthiras@gmail.com ).  

 
Ο Πρόεδρος  

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας 
 
 

Ηλίας Πελέκης 
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