
 

 

Μύκονος, 20 - 12 - 2017 

Αρ. πρωτ.: -οικ. 3048- 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΕΡΓΟ: 
 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ 
ΛΙΜΕΝΑ ΝΗΣΟΥ ΔΗΛΟΥ    
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 
Π.Δ.Ε. Υ.ΝΑ.Ν.Π.  

                       

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Επωνυμία και Διευθύνσεις: 

 

Επίσημη Επωνυμία: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου -  Ταχυδρομική Δ/νση:  Νέος Λιμένας 

Μυκόνου Τούρλος, Μύκονος, Τ.Κ. 84600, Τηλ. 2289028933, 28935, Telefax : 2289028934 

E-mail: info@mykonosports.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες: Νικόλαος Χρ. Βαρδαλάχος ή Μαρία Κωτούλα τηλ. : 2289028933, 28935 

Ελλάδα. NUTS: EL 422:  Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος 

Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε 

έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί 

διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr,  στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα  

του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου 

στην διεύθυνση www.mykonosports.gr 

Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί: 

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης  / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 

CPV: [45243300-5]- Κατασκευαστικές εργασίες για λιμενοβραχίονες 

Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ 

Τόπος Εκτέλεσης: NUTS EL 422: Μύκονος 

Τίτλος Έργου: " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΝΗΣΟΥ ΔΗΛΟΥ " 

 Σύντομη Περιγραφή: Το έργο αφορά τις εργασίες αποκατάστασης και επισκευής της λιμενικής 
εγκατάστασης  νήσου Δήλου. Η λιμενική εγκατάσταση έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές σε 
όλο το μήκος της. Συγκεκριμένα, και στους δυο προβλήτες, που εντοπίζονται δυτικά της 
λιμενολεκάνης, έχει παρασυρθεί η ύφαλη έδρασή τους με αποτέλεσμα να αποκολληθούν μεγάλα 
κομμάτια του κρηπιδώματός τους. Επιπροσθέτως, σε όλο το μέτωπο του κεντρικού 
κρηπιδώματος και συγκεκριμένα στον πόδα του, παρουσιάστηκαν εκτεταμένες υποσκαφές 
κατόπιν υποθαλάσσιου ελέγχου που διενεργήθηκε. Η λιμενική εγκατάσταση χρήζει άμεσης 
αποκατάστασης, καθώς δυσχεραίνεται η πρόσδεση πλοίων και κατ’ επέκταση η πρόσβαση των 
επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο αλλά και η μετακίνηση και τροφοδοσία του προσωπικού 
που διαμένει στο νησί της Δήλου. 

Εκτιμώμενη Συνολική Αξία: 99.993,55 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) 
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Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές 

Διάρκεια Σύμβασης: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δυο (2) μήνες από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης  

Κριτήριο Ανάθεσης 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής: 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
στην κατασκευή Λιμενικών έργων κατηγορίας Α2 και άνω  και που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 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. 

Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και 
των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι 
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 
κοινοπραξία). 

         • Λόγοι Αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν4412/2016 και του άρθρου 22Α της 
Διακήρυξης. 

• Κριτήρια Επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας, απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό 
επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που 
είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 
της διακήρυξης. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 22 και 23 
της αναλυτικής διακήρυξης.   

        Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 

4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 

χιλίων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (1.999,87).  

        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 
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ένωση. 

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 

συμβάσεων κάτω των ορίων του Ν 4412/2016. 

 

Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 

Φάκελοι Προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα που αναφέρεται κατωτέρω , σε ηλεκτρονικό φάκελο του συστήματος. 

Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική 

Προσφορά». Η υποβολή των προσφορών γίνεται κατά τα οριζόμενα του άρθρου 12 της αριθμ. 

83010/4098/26-07-2017 (ΦΕΚ 2710/τ.Β/02-08-2017). 

Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον 

διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

 

        Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται  ημέρα Τρίτη   

06/02/2018 και  ώρα  13:00. 

 

        Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η ημέρα 

Δευτέρα  12 /02/2018 και ώρα 10:00 π.μ.  

 

Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα 

αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984(Α'188). 

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. του Υπουργείο Ναυτιλίας & 

Νησιωτικής Πολιτικής (Κωδικός Έργου MIS: 2017ΣΕ18900048) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 64-

7326.0003 οικονομικού έτους 2018. 

       Διαδικασίες Προσφυγής: 

Ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

υποσυστήματος, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε 

μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portal Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 

πιστοποιητικών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ'αρ. 83010/4098/2-8-2017 Κ.Υ.Α.. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 

πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για το παραδεκτό 

της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ 

του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δημόσιο έσοδο.  
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         Άλλες πληροφορίες: 

• Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την υπ' αριθμό  

167/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου  

και  το αποτέλεσμα του διαγωνισμού  θα εγκριθεί επίσης από το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου 

 

 

 

  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

 

 

ΕΛΕΝΗ Α. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ 

Digitally signed by ELENI
KALPOURTZI
Date: 2017.12.20 16:23:01 EET
Location: Mykonos
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