
 

 

Μύκονος, 12-12-2019 

Αρ. πρωτ.: -οικ. 4119- 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΕΡΓΟ: 
 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ 
ΛΙΜΕΝΑ ΝΗΣΟΥ ΔΗΛΟΥ    

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  

(Κ.Α.Ε. 30-7336.0004) 

                       

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Επωνυμία και Διευθύνσεις: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου, Νέος Λιμένας Μυκόνου Τούρλος, 

Μύκονος, Τ.Κ. 84600, Τηλ. 2289028933, 28935, Telefax : 2289028934, E-mail: info@mykonosports.gr, 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Νικόλαος Χρ. Βαρδαλάχος 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 

Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ, CPV: [45243300-5]- Κατασκευαστικές εργασίες για λιμενοβραχίονες 

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: 99.838,71Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) 

Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές 

Διάρκεια Σύμβασης: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δύο (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). 
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Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 
που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή Λιμενικών έργων κατηγορίας Α2 και άνω, όπως 
προβλέπεται στο Άρθρο 21 της αναλυτικής διακήρυξης. 

Λόγοι Αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν4412/2016 και του άρθρου 22Α της Διακήρυξης. 
Κριτήρια Επιλογής: Σύμφωνα με τα 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 έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.996,80).  

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. Η υποβολή των 

προσφορών γίνεται κατά τα οριζόμενα του άρθρου 12 της αριθμ. 117384/17 (ΦΕΚ 3821 Β/31-10-

2017-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 4797 Β/29-12-17). 

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 η 08/01/2020, ημέρα    

Τετάρτη και  ώρα  13:00. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 14/01/2020,  

ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. 

Γλώσσα Διαδικασίας: Σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Διακήρυξης. 

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Μυκόνου και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7336.0004 οικονομικού έτους 2019. 

Διαδικασίες Προσφυγής: Σύμφωνα με το Άρθρο 4.3 της Διακήρυξης 

Άλλες πληροφορίες: Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με τις υπ΄ 

αριθμ. 167/2017 (ΑΔΑ: ΩΘΑΝΟΡ0Ρ-0ΗΧ), 15/2018 (ΑΔΑ: 6604ΟΡ0Ρ-ΚΕΜ) και 36/2019 (ΑΔΑ: 

ΨΒ9ΦΟΡ0Ρ-ΤΟΒ)  αποφάσεις 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 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΜΑΝΕΣΗΣ 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από NIKOLAOS
CHRYSOVALANTIS VARDALACHOS
Ημερομηνία: 2019.12.13 22:58:17 EET
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