
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων  καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες 

κλειστές προσφορές για την πραγματοποίηση της υπηρεσίας «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ » για το έτος 2015 . 

Προθεσμία υποβολής προσφορών :  Πέμπτη 3-12-2015 μέχρι ώρα 12:00 μεσημβρινή.  

Οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν από την προς τούτο ορισθείσα Επιτροπή και θα 

συνταχθεί σχετικό πρακτικό. 

Η ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας στον αναδειχθέντα ανάδοχο θα γίνει με απόφαση του Προέδρου, 

η οποία θα δημοσιευθεί στο σύστημα «Διαύγεια» .  

Μετά την ανάθεση του Προέδρου και πριν την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει ο ανάδοχος να 

καταθέσει εγγυητική «καλής εκτέλεσης» ,η οποία θα ανέρχεται στο 5% του ποσού μείον του ΦΠΑ. 

Με το τέλος της  επιστρέφεται στον ανάδοχο.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς: Δήμο Κυθήρων 

 

Για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ 

ΚΥΘΗΡΩΝ»,  όπως ακριβώς αναφέρεται στη σχετική Τεχνική Περιγραφή,   

προσφέρω το ποσό των : 

  

Τίτλος  δαπάνης Προφερόµενο ποσό σε €  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ  
 

 

Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται :   ΦΠΑ , ασφαλιστικές εισφορές και  κρατήσεις. 

 

                                                          Κύθηρα            .  . 2015 

 

                                                                        Ο Προσφέρων 

 

 

                                                                               (σφραγίδα & υπογραφή)  



  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ    

ΚΥΘΗΡΩΝ 
 

__________________ 

 

Κύθηρα   8/10  / 2015   

                             ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΔΥ                                             

    
     Τεχνική εισήγηση του Προϊσταµένου Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κυθήρων, για την 
περιγραφή της υπηρεσίας  µε ειδικό τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ»  
 
Υπάρχουσα πίστωση για το 2015 µαζί µε Φ.Π.Α. : 17.200,00 EΥΡΩ 
 
Κωδικός αριθµός Προϋπολογισµού : 02.70.7413.01 
 
Πηγή χρηµατοδότησης : Εξ Ιδίων Πόρων 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

Σκοπός των εργασιών  είναι η Επανεξέταση για την εφαρµογή της µελέτης αξιολόγησης 
ασφάλειας λιµένος Καψαλίου.  
Συγκεκριμένα οι εργασίες που θα γίνουν αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω: 

1- Αυτοψία, από εξειδικευμένο άτομο, των λιμενικών εγκαταστάσεων Καψαλίου, ώστε συγκεντρωθούν 

στοιχεία και να επισημανθούν τυχόν αλλαγές, από την αξιολόγηση λιμενικών εγκαταστάσεων Καψαλίου . 

2- Σύνταξη έκθεσης στην οποία θα προσδιοριστούν: 

 α- Εκτίμηση παγίων στοιχείων και υποδομών η προστασία των οποίων είναι σημαντική 

 β- Επανεξέταση προσδιορισμού των πιθανών απειλών και κατάταξης κατά σειρά  

                            προτεραιότητας, των μέτρων ασφαλείας. 

 γ- Προσδιορισμός σημείων αδυναμίας για τα πάγια  στοιχεία και υποδομές και κατάταξης κατά 

                             σειρά προτεραιότητας, των μέτρων ασφαλείας. 

 δ- Επαναπροσδιορισμό αντισταθμιστικών μέτρων 

 ε- Συμπεράσματα επανεξέτασης και προτάσεις 

3- Έκδοση βεβαίωσης Επανεξέτασης του ΑΟΑ  

Η  ολοκλήρωση της εργασίας και η παράδοση της έκθεσης επανεξέτασης μελέτης Αξιολόγησης Ασφάλειας 

Λιμενικών Εγκαταστάσεων θα πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 



Το χρηματικό ποσό που θα καλύψει τις ως άνω εργασίες 3.690,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

 

 

Η  σύνταξη  της  παρούσης    γίνεται  βάσει  της  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης  στην  παρούσα  περιγραφή  η  

οποία  προσδιορίζει  τις  εργασίες  που  θα  γίνουν   σύμφωνα με τις  διατάξεις: 

1.To άρθρο 83 του Ν.2362/1995(ΦΕΚ 247Α) 

2.Το  άρθρο 133 παρ. 1 του Ν.4270/2014 σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η με απευθείας ανάθεση σύναψη 

σύμβασης προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων για ετήσια δαπάνη μέχρι ποσού 

είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

 3.Το άρθρο 209 παρ.1 του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006  «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων »  

3.Τις διατάξεις   της  παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Νόμου 3731/2008(ΦΕΚ 263
Α
)  

4.Το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης  και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα  Καλλικράτης» 

5.Της Υπουργικής απόφασης 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β’/11-8-2010 «Αύξηση των χρηματικών ποσών του 

άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προιόντων 

,παροχή υπηρεσιών  ή  εκτέλεση έργων» 

6. Το Ν 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 « Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών ,διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια 

» και άλλες διατάξεις». 

                                                                                          

 

 
                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
 
          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ                                             ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΣΤΑΘΗΣ  
                                                                                                                                          ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 

 


