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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμαρχος Θάσου διακηρύσσει: 

Την διεξαγωγή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες 

προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/1980, του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010 

σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 134 έως και 138 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160), 

για την εκτέλεση του έργου: ΄΄ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΘΑΣΟΥ΄΄. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών είναι η 20
η
 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2015 

ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 93.166,67 € χωρίς ΦΠΑ (114.322,00 € 

με ΦΠΑ) και θα καλυφθεί από έσοδα του Δήμου. 

Τα προς μεταφορά οχήματα είναι: 

α) Συρμός ρυμουλκού και ημιρυμουλκούμενου απορριμματοφόρου συνολικού μήκους 15,50 

m 

 β) Μεταφορά απορριμματοφόρου μήκους 9,00m, 7,00 m 

 γ) Μεταφορά φορτηγού μήκους 8,50 m, 5,50 m, 5,00 m  

 δ) Μεταφορά ΙΧ μήκους 4,00 m 

 ε) Μεταφορά Λεωφορείου μήκους 5,60 m 

 ζ) Μεταφορά Λεωφορείου μήκους 9,20 m 

Καθώς και η μεταφορά των επιβατών. 

Η μεταφορά των οχημάτων θα γίνεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί εκπρόσωποι ναυτιλιακών εταιριών σύμφωνα με τους όρους 

της διακήρυξης. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 4.659,00 € και βεβαιώνεται με 

την κατάθεση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών & Δανείων. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου Θάσου καθώς και στο Διαδικτυακό Τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας στον οποίο λειτουργεί το ΕΣΗΔΗΣ με την ονομασία στο διαδίκτυο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» (και με λατινικούς χαρακτήρες «PROMETHEUS») και με ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.promitheus.gov.gr  

 

Ο Δήμαρχος Θάσου 

 

Χατζηεμμανουήλ Κων/νος 
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