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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
 
 
 
 
Χανιά, 02-02-2022 
Αρ. Πρωτ. : 436 

Ταχ/κή Διεύθυνση : Περίδου 24   
Ταχ/κός Κώδικας: 73100 
Πληροφορίες: Κρασαδάκη Ευαγ.. –Σκουμπάκη Αρ. 
Τηλέφωνο: 28210-83245 /28210-83240 
Ηλεκ/κή Διεύθυνση : ltnx@otenet.gr 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(ΆΡΘΡΟΥ 332 Ν.4412/2016, ανοικτή διαδικασία) 

  
• Επωνυμία και Διευθύνσεις:  
Επίσημη Επωνυμία: Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων 
Ταχ. Δ/νση: Περίδου 24, Τ.Κ. 73100 Χανιά , Ελλάδα  
Κωδικός NUTS: EL434(Χανιά)  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ltnx@otenet.gr , szofakis@ltnx.gr 

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.ltnx.gr  
Αρμόδιος για πληροφορίες: Κρασαδάκη Ευαγγελία – Σκουμπάκη Αρτεμησία (τηλ. 2821083245 /2821083240),  
• Επικοινωνία:  
       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 Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων  www.ltnx.gr (Προκηρύξεις – 
Διαγωνισμοί).  

       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: προαναφερθείσα διεύθυνση  . 
       Αιτήματα διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 2.1.3 της Αναλυτικής διακήρυξης . 
• Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: 

 Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / 
Γενική Κυβέρνηση στον Υποτομέα της Κεντρικής Κυβέρνησης. 

• Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου 34931000-2 (εξοπλισμός λιμένων ) 

• Είδος Σύμβασης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

• Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL434 (Χανιά)  

• Τίτλος : «Προμήθεια και τοποθέτηση κυλινδρικών προσκρουστήρων για το Επιβατικό Λιμάνι Σούδας, τον 
προβλήτα Σκάλας Παλαιόχωρας Δήμου Καντάνου Σελίνου και τον Λιμένα Χ. Σφακίων » 

• Σύντομη Περιγραφή  
   Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι:  

 η προμήθεια επτά (7) κυλινδρικών προσκρουστήρων για το Επιβατικό Λιμάνι Σούδας και η 
τοποθέτησή τους στα κρηπιδώματα του Λιμανιού με παράλληλη αποξήλωση και 
απομάκρυνση των υφιστάμενων προσκρουστήρων. 

 Η προμήθεια δεκαπέντε (15) κυλινδρικών προσκρουστήρων και η τοποθέτηση των τεσσάρων 
(4) εξ αυτών στον προβλήτα Σκάλας Παλαιόχωρας Δήμου Καντάνου Σελίνου και έντεκα (11) 
στον Λιμένα Χώρας Σφακίων.  

 Εκτιμώμενη συνολική αξία: Αξία χωρίς ΦΠΑ 144.870,00 ΕΥΡΩ  

• Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές  

• Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία παράδοσης  είναι έξι (6)    μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  

• Προϋποθέσεις συμμετοχής:  

Όπως αυτή περιγράφεται στην αναλυτική Διακήρυξη. 
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• Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016.  

• Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.  

• Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής, θα δοθεί σε τιμή ανά μονάδα (τεμάχιο) των προς προμήθεια ειδών, εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα 
πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.  

• Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 07/03/2022 ημέρα Δευτέρα , Ώρα λήξης της 
υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. 

• Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με παρ.2.4 της αναλυτικής Διακήρυξης. 

• Χρόνος ισχύος προσφορών:  
       Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 

του ν. 4412/2016, για διάστημα 10 μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  
• Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11/03/2022 ημέρα 

Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ σύμφωνα με παρ.3.1 της αναλυτικής Διακήρυξης..  

• Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  
• Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών  

Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ του έτους 2017 με 74.400,00 
€, με κωδικό έργου 2017ΣΕ18900005, καθώς  και από το ΠΔΕ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ του έτους 2018 με 105.400,00 €, με κωδικό έργου 2018ΣΕ18900028. 

Διαδικασίες Προσφυγής: Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του 
τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα και με το άρθρου 3.4 της Διακήρυξης.  

• Άλλες πληροφορίες:  

       Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους του άρθρου 2.2.2 της διακήρυξης, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, 
που ανέρχεται στο ποσό των 2.897,00 ευρώ. 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.  

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. για δημοσίευση στην ιστοσελίδα του ΛΤΝΧ  της 

δημοπράτησης της Προμήθειας                       

2. Εφημερίδες:  

α) «Χανιώτικα Νέα» - ads@haniotika-nea.gr 

Ενταύθα   

β) «Νέοι Ορίζοντες »  

 e-mail: neoiorizontes1992@gmail.com 

  Ενταύθα                                                                                                         

3. Τεχνική Υπηρεσία  Ενταύθα 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΛΤΝΧ 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΡΙΡΑΚΗΣ 
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