
               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

                                                         

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ  ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΎ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ 
για την Προμήθεια με τίτλο: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ 
ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΒΔΗΡΩΝ, 

ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΙΜΕΡΟΥ»

Ο Δήμαρχος Αβδήρων

Προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 

για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας/υπηρεσίας «Προμήθεια 

Εξοπλισμού αντιρρύπανσης στο Λιμάνι του Πόρτο Λάγους και στα Αλιευτικά 

Καταφύγια Αβδήρων, Φαναρίου, Ίμερου», προϋπολογισμού 342.916,94 ευρώ με 

το Φ.Π.Α. 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Γενισέα Ξάνθης

Ταχ.Κωδ.: 67064                                                                                        

Τηλ.: 2541352550

Telefax: 2541352554

E-mail: info@avdera.gr 

Ιστοσελίδα: www.avdera.gr 

Κωδικός NUTS: EL512

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

σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.avdera.gr . Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο 

Προμηθειών του Δήμου Αβδήρων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν 

επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV:  34931000-2

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL512

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η 

προμήθεια εξοπλισμού αντιρρύπανσης, ο οποίος θα εγκατασταθεί στο λιμένα του 

Πόρτο Λάγους και στα αλιευτικά καταφύγια Αβδήρων, Φαναρίου, Ιμέρου του 

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων (ΔΛΤ), με τη σύμφωνη γνώμη του ΔΛΤ, το 

Γενισέα, 16.12.2022

Αρ. Πρωτ: 16168
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οποίο θα αναλάβει την ευθύνη για τη συντήρηση και λειτουργία του. Η σύμβαση 

αφορά την προμήθεια των εξής υλικών από τις παρακάτω ομάδες:

ΟΜΑΔΑ 1

1) Πλωτό Φράγμα με runners δρομείς ανακρέμασης (για την ανακρέμαση του 

φράγματος εντός του κοντεινερ)

2) Αγκυροβόλια Πλωτού Φράγματος 

3) Αντλίες χειροκίνητες με σωληνώσεις

4) Χημικές διασκορπιστικές ουσίες

5) Ψεκαστήρια πλάτης χειροκίνητα

6) Απορροφητικό Φράγμα

7) Απορροφητικές Πετσέτες

8) Απορροφητικό Ρολά

9)  Απορροφητικά Μαξιλάρια

10) Πλαστικά βαρέλια κλειστού τύπου

11) Σακούλες πλαστικές βαρέως τύπου

12) Τσουγκράνες με κοντάρι

13) Φτυάρια με κοντάρι

14) Απόχη χειροποίητη με δίχτυ μεταλλικό και μακρύ κοντάρι

ΟΜΑΔΑ 2

1) Υπέργειο σύστημα (σε εξάδα) κάδων συλλογής ανακυκλώσιμων  υλικών.

2) Ειδικά διαμορφωμένα κοντεινερ 20 ποδών για την αποθήκευση του 

αντιρρυπαντικού εξοπλισμού. Συμπεριλαμβάνεται σύστημα απόσμησης με 

οσμοπαγίδες.

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους όρους των 

προδιαγραφών της μελέτης, από υλικά άριστης ποιότητας και να ανταποκρίνεται 

στην χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται. Η εκτιμώμενη αξία της 

σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 342.916,94 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 276.545,92 €   ΦΠΑ 24% : 66.371,02 €). Η 

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανά ομάδες είναι:

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 1: 134.596,94

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 2: 208.320,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 342.916,94

6. Εναλλακτικές προσφορές: δεν γίνονται δεκτές

7. Χρόνος παράδοσης υλικών: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη, 

σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και όπως ορίζεται στην παρ. 1.3. της 

διακήρυξης

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή του 

σχετικού συμφωνητικού και για οκτώ (8) μήνες, ή με την ολοκλήρωση παράδοσης 





των ειδών της προμήθειας και την τοποθέτησή τους, ανάλογα με τις υποδείξεις και 

τις ανάγκες της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων 

οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 2.2 της διακήρυξης

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: ναι

10. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο 

μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την «Προμήθεια 

Εξοπλισμού αντιρρύπανσης στο Λιμάνι του Πόρτο Λάγους και στα Αλιευτικά 

Καταφύγια Αβδήρων, Φαναρίου, Ίμερου» με Συστημικό Αριθμό: 178511

Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 20/12/2022 ημέρα Τρίτη, 

και ώρα έναρξης η 11:00 π.μ.

Η ημέρα λήξης υποβολής προσφορών είναι η 20/01/2023 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα λήξης 15:00 μμ 

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: εκατό ογδόντα ημέρες (180)

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι κατά 

100%,  δηλαδή ποσό 342.916,94 Ευρώ, το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ 

& ΘΑΛΑΣΣΑ», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 «Προώθηση της περιβαλλοντικά 

βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής 

και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι 

εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές 

ενέργειες»», ο οποίος συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 

Αλιείας.  Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε 69.7425.012 σχετική 

πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα ( Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων ).  

15. Προδικαστικές προσφυγές:  Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες 

προσφυγής : Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ)

Διεύθυνση : Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα

Τηλέφωνο : +30 2132141216

Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr 

Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http://www.aepp-procurement.gr 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις 

του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 

Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός 
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εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών(ΑΕΠΠ)» 

16. Δημοσιεύσεις: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη διαδικτυακή 

πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr την 19/12/2022 με 

Συστημικό Αριθμό: 178511, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL): www.avdera.gr όπου τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα 

για ελεύθερη, πλήρη και άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση. Η προκήρυξη (περίληψη της 

Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 

2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ , στο ΚΗΜΔΗΣ και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το 

άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Τσιτιρίδης
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