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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Κύθηρα     4.7 . 2016 
     ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  
       ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ                
                                                                                   Αριθ. Πρωτ.   136        
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΥΠΟΒΟΛΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων λιμένων Διακοφτίου-Καψαλίου-ΑγίαςΠελαγίας 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυθήρων  δυνάμει της υπ΄αρίθμ 14/2016 απόφασης του Διοικητικού του 

Συμβουλίου  (ΑΔΑ: 7Ω11ΟΛΒΦ-4ΩΡ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες 

κλειστές προσφορές για την πραγματοποίηση της υπηρεσίας:  «Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων 

λιμένων Διακοφτίου-Καψαλίου-ΑγίαςΠελαγίας»  όπως αναλυτικά περιγράφεται στην με αριθμό: ΔΥ/20-

6-2016 «Τεχνική Περιγραφή» που επισυνάπτεται στην παρούσα και συντάχθηκε από τον προϊστάμενο 

του Αυτ/λούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Κων/νο Στάθη υπάλληλο , 

δηλώνοντας την τιμή που προσφέρουν με βάση τον προϋπολογισμό της δαπάνης, καθώς και 

αποδεχόμενοι πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές και υποχρεώσεις, για τις οποίες έλαβαν γνώση. 

Προθεσμία υποβολής προσφορών :  Τετάρτη 13.6.2016 μέχρι ώρα 11:00 μεσημβρινή .  

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

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

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων, η οποία θα δημοσιευθεί στο σύστημα «Διαύγεια» . 

Οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί την 23-7-2017  .  

Για τη βεβαίωση της καλής εκτέλεσης ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή αξίας 5% του 

συμβατικού ποσού , προ ΦΠΑ .  

Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά το 

επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς, το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο και 

σφραγισμένο αρμοδίως , και θα είναι ευδιάκριτα σ’ αυτό : η επωνυμία, η έδρα, το ΑΦΜ και τα 

στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης  . 

Επισυναπτόμενα: 

1. Τεχνική Περιγραφή 

2. Έντυπο προσφοράς 

 

                                       

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

 

 

 

                                                        Κύθηρα, 20-06-2016 

                                                                   Αριθµ. Πρωτ: ∆Υ 

 

           ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 

 

                                                

 

ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

     Τεχνική εισήγηση του Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Κυθήρων, για την περιγραφή των εργασιών  µε ειδικό τίτλο : «∆απάνες για 
καθαρισµό κοινόχρηστων χώρων λιµένων ∆ιακοφτίου-Καψαλίου - Αγίας 
Πελαγίας  ». 
Υπάρχουσα πίστωση στον προϋπολογισµό για το 2016 µαζί µε Φ.Π.Α. : 13.500,00 
EΥΡΩ 
Κωδικός αριθµός Προϋπολογισµού : 02.20.6277.12 
Πηγή χρηµατοδότησης : Εξ ιδίων πόρων 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

     Στα πλαίσια της προσπάθειας για τη βελτίωση της εικόνας του νησιού µας 
και την τήρηση της καθαριότητας  των λιµένων, κρίνεται απαραίτητος ο 
καθαρισµός των κοινόχρηστων χώρων  των λιµένων ∆ιακοφτίου-Καψαλίου - 
Αγίας Πελαγίας  ∆ήµου Κυθήρων και περιλαµβάνει αναλυτικά τις παρακάτω 
εργασίες : 
 
 

• Την   τακτική παρακολούθηση και τον  συνεχή καθαρισµό επί 12  
ηµερολογιακούς µήνες των 
α-  κτιριακών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο   λιµένα  ∆ιακοφτίου - του 

λοιπού χώρου που καλύπτει τις ανάγκες του εν λόγω λιµανιού και τη παραλία του 
παλιού λιµανιού  

 β-κοινόχρηστων χώρων της Αγίας Πελαγίας - µόλου και  των παραλιών  
«πιάτσας»,µπροστά στα µαγαζιά της Αγίας Πελαγίας, του Νέου Κόσµου και της 
Φυρής Άµµου 
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γ- τουαλετών που βρίσκονται στο δυτικό  λιµένα  Καψαλίου, του µόλου και 
των παραλιών  «µπροστινού γιαλού» και  «πίσω γιαλού» Καψαλίου. 

 
• Περισυλλογή αντικειµένων ,σκουπιδιών που βρίσκονται στους χώρους αυτούς 
• Συσσώρευση-µεταφορά των προϊόντων και αποµάκρυνση τους σε 
κατάλληλους χώρους σε οποιαδήποτε απόσταση. 

• Τα υλικά για την πραγµατοποίηση των παρακάτω εργασιών θα  επιβαρύνουν 
τον ανάδοχο. 

 
Οι  εργασίες    θα  γίνουν   σύµφωνα µε τις  διατάξεις: 

1.Toυ άρθρου 83 του Ν.2362/1995(ΦΕΚ 247Α) 

2.Του  άρθρου 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.Του άρθρου 209 παρ.1 του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006  «Κύρωση του Κώδικα 
∆ήµων και κοινοτήτων »  

3.Του άρθρου 20 του Νόµου 3731/2008(ΦΕΚ 263Α)   παράγραφος 13  

4.Του άρθρου 65 παρ.1 του Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –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 προϊόντων ,παροχή υπηρεσιών  ή  εκτέλεση 
έργων» 

6. Του 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 ∆ιαύγεια » και άλλες διατάξεις». 

 
                                                             Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

            ΕΘΕΩΡΗΘΕΙ 
 
 

          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                             ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
                                                                                                                  ∆ΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ: ∆απάνες για καθαρισµό 
κοινόχρηστων χώρων λιµένων 
∆ιακοφτίου-Καψαλίου - Αγίας 
Πελαγίας   

 

Ε Ν ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Μον. 

Μέτρ. 

 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 

 ΜΟΝ. 

 

 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 ∆απάνες για καθαρισµό 
κοινόχρηστων χώρων λιµένων 
∆ιακοφτίου-Καψαλίου - Αγίας 
Πελαγίας   

 

Κατ’ 

αποκ. 

  

10.887,10 €

      

Σύνολο    καθαρής αξίας         10.887,10 € 

ΦΠΑ 24%      2.612,90 € 

Γενικό σύνολο δαπάνης      13.500,00 € 

                                                                                  

Η αναφερόµενη τιµή µορφώθηκε µετά από έρευνα που έκανε το τµήµα στις τρέχουσες τιµές 

εµπορίου σε αντίστοιχο είδος.  

             

   4-7-2016 

           Θεωρήθηκε    

         Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

          

Συντάχθηκε 

Μπουρνά Άννα 
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 ΕΝΤΥΠΟ    ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
 
 
 

 
                                                

 
 
 

• ∆ηλώνω ότι αποδέχοµαι πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές – υποχρεώσεις, για τις 
οποίες έλαβα γνώση. 

• Η προσφερόµενη τιµή είναι τελική και περιλαµβάνει φόρους, αµοιβές και ασφάλιση 
προσωπικού, καύσιµα, έξοδα µεταφοράς κλπ.                      

 
 
 

Κύθηρα   ….. - 7 – 2016 
 
 
 

Ο    Προσφέρων 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Σφραγίδα  &  Υπογραφή 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
Προσφερόµενη 

Τιµή   
σε ευρώ προ ΦΠΑ 

 
ΦΠΑ 24% 

 

Ολική προσφερόµενη 
τιµή  σε ευρώ 

Συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 

Δαπάνες για καθαρισμό 

κοινόχρηστων χώρων 

λιμένων Διακοφτίου-

Καψαλίου - Αγίας 

Πελαγίας   
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