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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 «Τεχνικού Συμβούλου Δ.Λ.Τ. Μυκόνου» 

 
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για 

την παροχή της υπηρεσίας: «Τεχνικός Σύμβουλος» [CPV: 71530000-2]. Η διάρκεια 
της συγκεκριμένης σύμβασης είναι για χρονικό διάστημα ενός έτους από την 
υπογραφή της σύμβασης. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης της υπό παροχής υπηρεσίας ανέρχεται 
ενδεικτικά σε €26.400,00 συν ΦΠΑ 24%  €6.336,00€, ήτοι συνολικά  €32.736,00 , με 
κριτήριο ανάθεσης  την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  
μόνο βάσει  της τιμής, με τους κατώτερους όρους: 
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι :    
Η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου και περιλαμβάνει τα εξής: 
  
1. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης έργων 

2. Σύνταξη τευχών διαγωνισμών μελετών 

3. Σύνταξη τευχών αξιοποίησης ακινήτων 

4. Σύνταξη προμετρήσεων έργων 

5. Σύνταξη επιμετρήσεων έργων 

6. Προμελέτες έργων για τη σύνταξη τευχών 

7. Εκπόνηση μελετών λιμενικών έργων, οικοδομικών  έργων και έργων οδοποιίας 

8. Επίβλεψη έργων 

9. Υποστήριξη στην εκπόνηση τεχνικών περιγραφών, μελετών προμήθειας και 

παροχής υπηρεσιών 

 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 09/11/2018 ημέρα Παρασκευή και μέχρι την 

10:00πμ ώρα, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή σφραγισμένη προσφορά στο 
αρμόδιο γραφείο του Δ.Λ.Τ.Μ., αρμόδιος υπάλληλος κ. Βαρδαλάχος Νικόλαος 
Χρυσοβαλάντης μέχρι και την 09/11/2018 ημέρα Παρασκευή και μέχρι την 10:00πμ 
ώρα. 
Δικαίωμα συμμετοχής:  Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή 

αλλοδαπά) συνεταιρισμοί, ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

πρέπει να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς, τις παρακάτω ελάχιστες 

προϋποθέσεις, με ποινή αποκλεισμού:  

Μύκονος,  26/10/2018 
 
ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 06ΠΥ/2018 
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α) Πτυχίο Τριτοβάθμιας Πολυτεχνικής Σχολής Πολιτικού Μηχανικού ή 

αντίστοιχης αναγνωρισμένης του εξωτερικού 

β) Βεβαίωση Εγγραφής στο ΤΕΕ  

γ) Αποδεδειγμένη Εμπειρία κατ’ ελάχιστο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών σε ΟΤΑ Α’ 

Βαθμού ή ΝΠΔΔ αυτού. 

δ) Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. 

ε) Καθαρό ποινικό μητρώο 

στ) Φορολογική Ενημερότητα 

ζ) Ασφαλιστική Ενημερότητα  

 

Επιπλέον πρέπει να έχει, μέσω εκπαίδευσης ή ανάλογης εργασιακής εμπειρίας, τα 

ακόλουθα προσόντα: 

• Καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων Autocad, Sketchup, κλπ. 

• Γνώση του προγράμματος ACE ERP, το οποίο διαθέτει η υπηρεσία μας για 

την διαχείριση μελετών και έργων. 

• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και μιας δεύτερης ξένης γλώσσας. 

• Να αποτελεί θετικό προσωπικό παράδειγμα για τους υφισταμένους του. 

• Ικανότητα οργάνωσης, διοίκησης και κινητοποίησης των εργαζομένων. 

• Επιχειρησιακή ευελιξία. 

• Ικανότητα λειτουργίας υπό πίεση και ταυτόχρονης αντιμετώπισης πολλών 

ζητημάτων.  

• Υψηλό ήθος και ακεραιότητα χαρακτήρα. 

• Ικανότητα αναφοράς γραπτώς και προφορικώς. 

• Εχεμύθεια. 

 
Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές που θα αφορούν το σύνολο των εργασιών 
της ανωτέρω σύμβασης 
 
Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 

Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή 
αντιπροσφορές. 

Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από το δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.. 

Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην 
ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου και συγκεκριμένα στη 
διεύθυνση www.mykonosports.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης 
πρόσβαση αυτών. 

Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στον Τύπο. Τα έξοδα δημοσίευσης θα 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

 

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΜΥΚΟΝΟΥ 

 
 
 

ΕΛΕΝΗ Α. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ 
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