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Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμοφ 

Ο Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Ταμείου Θιρασ, ςε εφαρμογι τθσ υπ' αρικ. 
132/2017 Απόφαςθσ του Διοικθτικοφ του Συμβουλίου, προκθρφςςει ανοικτό διεκνι 
θλεκτρονικό διαγωνιςμό για τθν ανάδειξθ αναδόχου τθσ υπθρεςίασ «Αποκομιδι 
απορριμμάτων και κακαριςμόσ κοινόχρθςτων χϊρων λιμενικϊν ηωνϊν του Διμου 
Θιρασ» για χρονικό διάςτθμα τριϊν ετϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ (2017-
2020), ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 810.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.24% 
(CPV: 90511000-2, 90610000-6 – ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL422), με κριτιριο κατακφρωςθσ 
τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ τιμισ 
(χαμθλότερθ προςφορά), και καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ όπωσ υποβάλλουν τισ 
προςφορζσ τουσ ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτθν από 28.04.2017/828 
Διακιρυξθ. 
Η ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ κα βαρφνει τον ΚΑΕ 70.6279.002 του  
προχπολογιςμοφ ζτουσ 2017 του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Ταμείου Θιρασ και τον 
αντίςτοιχο ΚΑΕ των προχπολογιςμϊν των ετϊν 2018, 2019 και 2020  αφοφ 
ςυμπεριλθφκοφν οι αντίςτοιχεσ προβλζψεισ ςτουσ υπό κατάρτιςθ 
προχπολογιςμοφσ. 
Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr . 
Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν: 01.05.2017. 
Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 31.05.2017 και ϊρα: 17:00μμ. 
Ημερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ: 07.06.2017 και ϊρα 12.00μ.μ. μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 
Ημερομθνία αποςτολισ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: 28-04-2017. 
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, κα είναι 2% επί τθσ προχπολογιςκείςασ 
δαπάνθσ και ορίηεται ςτο ποςό των δεκατριϊν χιλιάδων εξθντατεςςάρων ευρϊ και 
πενιντα δφο ευρϊ  - 13.064,52 €, και υλοποιείται με εγγυθτικι επιςτολι τραπζηθσ ι 
με τθν προςκόμιςθ ιςόποςου γραμματίου του Ταμείου Παρακατακθκϊν & Δανείων. 
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ 
ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμιά από πράξθ ι 
παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ διακιρυξθσ, 
δικαιοφται να αςκιςει ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ προδικαςτικι προςφυγι, 
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προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του, μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν αφότου ζλαβε πλιρθ γνϊςθ τθσ 
παράνομθσ πράξθσ ι παράλειψθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικά οριηόμενα ςτο άρκρο 
4 του ν. 3886/2010 (Αϋ/147).  
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να λαμβάνουν γνϊςθ τθσ Διακιρυξθσ, αλλά και όλων 
των λεπτομερειϊν του Διαγωνιςμοφ, από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 
(Α/Α ςυςτιματοσ 41329), ςτο ΚΗΜΔΗΣ κακϊσ και ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του 
Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Ταμείου Θιρασ www.santoriniports.gr.  
Πλθροφορίεσ για τον εν λόγω διαγωνιςμό παρζχονται κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ 
και ϊρεσ από το Δθμοτικό Λιμενικό Ταμείο Θιρασ (Τθλ. 2286028362, Fax. 
2286025878, Φθρά Θιρασ, αρμόδιοι υπάλλθλοι κ.κ. Αντϊνθσ Αργυρόσ και 
Κωνςταντίνοσ Τςανάκασ, email: dltthiras@gmail.com ).  

 
Ο Πρόεδρος  

του Δημοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου Θήρας 
 
 

Ηλίας Πελζκης 
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