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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 

1. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτόστρωση Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Λουτρακίου Γλώσσας» με 
προϋπολογισμό 94.550,00€  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από τις  κατηγορίες  
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 76.213,19€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).  
2. 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 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου www.skopelosports.gr. Εφόσον 
έχουν ζητηθεί  έως την 05/11/2020,  το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου παρέχει συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης έως τις 09/11/2020. 
3. Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται  μέχρι και τις 11/11/2020 και ώρα 11:00 ενώ η ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των προσφορών ορίζεται για τις 18/11/2020 και ώρα 11:00 και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.  
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
σε έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.  
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.525,00 € και 
ισχύ τουλάχιστον  πέντε (5) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.  
6. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και ίδιους πόρους. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 
7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τέσσερις (4) μήνες και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 
τρεις (3) μήνες. 
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Σκοπέλου. 
9.Η περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί, σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του Νομού 
Μαγνησίας  και  σε μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα του Νομού Μαγνησίας , στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και 
στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου www.skopelosports.gr (Άρθρο 20 της 
διακήρυξης). 
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου. 
     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΛΤΣ  
 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ 

 
 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.skopelosports.gr/
http://www.skopelosports.gr/
ΑΔΑ: ΨΣΦΝΟΞΤΑ-128




		2020-10-22T13:34:23+0300
	Athens




