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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Φηρά Τ.Κ.: 84700
Τηλ.: 2286028362
Fax: 2286025878
E-mail: dltthiras@gmail.com

Θήρα, 24/06/2022
Αρ. Πρωτ.: - 1047 -

Προς:
Ελαφόνησος ΝΕ – Τσιριγωτάκης Παναγ.
Α.Φ.Μ.: 099176031 – Δ.Ο.Υ. Σπάρτης
Ελαφόνησος Λακωνίας, Τ.Κ.: 23053

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας έχει
ανάγκη να προβεί στην ανάθεση της δαπάνης με τίτλο: «Μισθώματα πλωτών
μεταφορικών μέσων» ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.344,00€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 24%, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και για τον λόγο αυτό σας
προσκαλεί, εφόσον το επιθυμείτε, να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας εντός
αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών.
Αναλυτικά, τα στοιχεία της προς ανάθεση υπηρεσίας έχουν ως ακολούθως :
Περιγραφή της προς ανάθεση υπηρεσίας:
Η παρούσα πρόσκληση αφορά την παροχή υπηρεσιών για την αποκομιδή &
μεταφορά απορριμμάτων με πλωτά μέσα από λιμενικές ζώνες ευθύνης του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Θήρας, όπου δεν υφίσταται οδική πρόσβαση.
Τα σημεία είναι τα εξής:
1. Κόρφος, Ρίβα Θηρασίας
2. Αρμένη Οίας
3. Όρμος Φηρών
Πιο συγκεκριμένα, στις λιμενικές ζώνες δεν υπάρχει οδική πρόσβαση. Συνεπώς, η
μεταφορά των απορριμμάτων από τα σημεία θα γίνει μόνο μέσω θαλάσσης μία (1) φορά
τη βδομάδα. Οι λιμενικές αυτές ζώνες χρησιμοποιούνται κυρίως του θερινούς μήνες
κατά την διάρκεια της τουριστικής περιόδου.
Προσφορές:
Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να υποβάλλει την οικονομική του προσφορά μέσα
στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην ακόλουθη παράγραφο.
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Χρόνος Υποβολής Προσφορών:
Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών.
Η προσφορά που θα φτάσει στο Δ.Λ.Τ. Θήρας με οποιονδήποτε τρόπο μετά την λήξη
της ανωτέρω προθεσμίας δε θα ληφθεί υπόψη και θα επιστραφεί πίσω ως απαράδεκτη.
Τόπος Υποβολής προσφορών:
Η προσφορά θα απευθύνεται στον Πρόεδρο του Δ.Λ.Τ. Θήρας και θα πρέπει να
κατατεθεί στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας που βρίσκονται στα
Φηρά Θήρας, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέχρι την ανωτέρω καταληκτική
ημερομηνία με τους ακόλουθους τρόπους :
• Με φυσική παρουσία του αναδόχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα (για εταιρείες).
• Μέσω ταχυδρομείου (Φηρά Σαντορίνης, 84700, Θήρα, Κυκλάδες).
• Μέσω fax στον αριθμό 2286025878.
• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση dltthiras@gmail.com
Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, ο συμμετέχων θα πρέπει να προσκομίσει τα
πρωτότυπα δικαιολογητικά μέχρι την καταληκτική προθεσμία της ανωτέρω
παραγράφου.
Κριτήριο κατακύρωσης – Όργανο κατακύρωσης:
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, ενώ η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει από τον Πρόεδρο
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.
Αναλυτικά τα στοιχεία της προς ανάθεση δαπάνης αναφέρονται στο υπ’ αριθμόν
διαδικτυακού μητρώου (Α.Δ.Α.Μ.: 22REQ010809466/2022-06-24) πρωτογενές αίτημα
- τεχνική μελέτη.

Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Θήρας
Ρούσσος Άγγελος

