
  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ: ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ: ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

 

Αρ. Πρωτ.  332/13-04-2017 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ 

ΡΙΝΑΣ ΒΑΘΥ,  ΤΟ ΜΟΛΟ  ΤΩΝ ΜΥΡΤΙΩΝ, ΤΟΝ ΜΟΛΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ,  

ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΨΕΡΙΜΟΥ ΚΑΙ  ΤΟ ΜΟΛΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΝΔΟΥ» 

Ο Πρόεδρος του  

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου 

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 

της υπηρεσίας καθαριότητα των λιμενικών ζωνών της νήσου Καλύμνου, 

προϋπολογισμού  τριάντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια είκοσι τρία ευρώ και 

ογδόντα οκτώ λεπτά (34.823,88 €) με το Φ.Π.Α.  

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ν.Π.Δ.Δ. 

Οδός: ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Ταχ.Κωδ.: 85200 

Τηλ.: 2243059071 

Telefax: 2243059071 

E-mail: dltk@kalymnos.gr 

Ιστοσελίδα: www.portofkalymnos.com 

Κωδικός NUTS: ……………………… 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.portofkalymnos.com. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης 

από το γραφείο στον Άγιο Νικολαο – Κάλυμνος –ΤΚ 85200 κατά τις εργάσιμες 



  

ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και 

φροντίδα τους. 

 

3. Κωδικός CPV: 34928510-6 (Κολώνες φωτισμού οδών). 

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της 

υπηρεσίας: ……………. 

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:  

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  
Μον. 

Μέτρ.  
Ποσότητα 

Τιμή 

/μον. 

Μερικό 

σύνολο 

(Ευρώ) 

1 
Ιστός οδοφωτισμού από  χυτορητίνη 

ύψους 2m 
Τεμ. 16 215,00 3.440,00 

2 
Ιστός οδοφωτισμού από χυτορητίνη 

ύψους 2,5 m 
Τεμ. 28 475,00 13.300,00 

3 

Κλασικός βραχίονας από χυτορητίνη, 

μικρού μήκους, με δύο φωτιστικούς 

γλόμπους Φ250mm. 

Τεμ. 16 119,00 1.904,00 

4 

Κλασικός βραχίονας από χυτορητίνη, 

μικρού μήκους, με δύο φωτιστικούς 

γλόμπους Φ300mm. 

Τεμ. 28 177,00 4.956,00 

                                                                                                                                            

ΣΥΝΟΛΟ 1 
23.600,00 

Α/Α  ΕΡΓΑΣΙΑ          

1 
Εργασία αφαίρεσης ιστών οδοφωτισμού 

ύψους έως 3,4 m 
- 44 60,00 2.640,00 

2 
Εργασία εγκατάστασης ιστού 

οδοφωτισμού από χυτορητίνη ύψους 2m  
- 16 50,00 800,00 

3 

Εργασία εγκατάστασης ιστού 

οδοφωτισμού από χυτορητίνη ύψους 2,5 

m  

- 28 55,00 1.540,00 

4 

Εργασία εγκατάστασης κλασικού 

βραχίονα από χυτορητίνη, μικρού 

μήκους, με δύο φωτιστικούς γλόμπους 

Φ250mm.   

- 16 25,00 400,00 

5 

Εργασία εγκατάστασης κλασικού  

βραχίονα από χυτορητίνη , μικρού 

μήκους, με δύο φωτιστικούς γλόμπους 

Φ300mm.   

- 28 28,00 784,00 

                                                                                                                                       

ΣΥΝΟΛΟ 2 6.164,00 

ΣΥΝΟΛΟ (1+2)  29.764,00 

Φ.Π.Α. 17% 5.059,88 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 34.823,88 
 

 

 



  

6. Εναλλακτικές προσφορές: ΟΧΙ  

 

7. Χρόνος παράδοσης εκτέλεσης υπηρεσίας: Σε 45 ημέρες από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση. 

 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται το επάγγελμα του καθαρισμού 

και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) 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  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 

θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 

4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016. 

 

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ΟΧΙ 

 

10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ  

 

11. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 

των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 27/04/2017, ημέρα Πέμπτη Ώρα 

λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 12:00 π.μ. Ο διαγωνισμός θα 

διενεργηθεί στο Γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα 

ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. 

 

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Τέσσερις (4) μήνες 

 

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

 

14. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 30-7336.0032 του 

προϋπολογισμού 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου. Σχετικές η υπ’ 

αριθ. 47/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διάθεση της πίστωσης 

(ανάληψη υποχρέωσης) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής 

Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για 



  

την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του 

άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της 

αντίστοιχης πίστωσης με α/α 47/29-03-2017 

 

15. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 

προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση 

ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται 

ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης 

ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ 

του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης.  

 

16. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ 

(www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου 

(portofkalymnos.com).  

 

 

       Ο Πρόεδρος 

 

 

 

                                                              Σακελλάριος Η. Τηλιακός 

 

 

 

 

       


