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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ     
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ 

Ημερομηνία : 01/03/2023  
Αρ. Πρωτ. : 386 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ  
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ “ΘΗΡΑ”  

ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2004/725/ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023 ΕΩΣ 2025» 
 

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ 
 

1.    Προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει  τιμής, για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΦΥΛΑΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ “ΘΗΡΑ” ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2004/725/ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΤΗ 2023 ΕΩΣ 2025» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας σε 1.370.636,80€ πλέον ΦΠΑ 24%,.. 

                                                                                                                                                                          

2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 79713000-5 – Υπηρεσίες φύλαξης. 

Η παρούσα σύμβαση είναι ενιαία και αδιαίρετη, προς τούτο οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο 
των απαιτούμενων υπηρεσιών. 

3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
https://www.santoriniports.gr 

Γενικές πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Αντώνιο Αργυρό στο  τηλ +302286028362 e-mail: 
dltthiras@santoriniports.gov.gr  
 
4. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 
υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 
και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

 
                 5. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/03/2023 και 

ώρα 13:00:00 
 Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 3/4/2023 και ώρα 

10:00 πμ  
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6. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν νομικά πρόσωπα και, σε 

περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική 
ενασχόληση, με την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σύμφωνα με το Ν. 2518/97 (Φ.Ε.Κ. 164/Α’) και έχουν 
την επάρκεια και δυνατότητα να εκδώσουν την προβλεπόμενη άδεια από το οικείο Λιμεναρχείο (κατά 
την υπογραφή της σύμβασης) για τον έλεγχο πρόσβασης, ερευνών ασφαλείας, περιπολιών, φύλαξης 
περίκλειστων χώρων ελεγχόμενης και περιορισμένης πρόσβασης,  που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ , στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7  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. 

 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
 

7. Κριτήρια Επιλογής : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 
 
8. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 

φορείς, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής σε ποσοστό 1,5% της συνολικής αξίας της σύμβασης, ήτοι ποσού 20.560 €  σύμφωνα και με 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 ως ισχύει Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών 
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 
των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.   

 
9.Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας  
 

10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα 
παράτασης χωρίς αύξηση του οικονομικού τιμήματος σε περίπτωση που δεν έχει αναλωθεί το σύνολο των 
προβλεπόμενων ανθρωποωρών της σύμβασης και δεν έχει αναπροσαρμοσθεί το συμβατικό τίμημα της 
σύμβασης  

 

11.  Η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4727/2020  και  θα  

δημοσιευθεί Τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και  Ν. 3548/2007.  Τα έξοδα δημοσίευσης θα 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 
Για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας 

 
 

Ο Πρόεδρος  
Ρούσος Άγγελος  

 
 

α.α ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
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