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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

 O Πρόεδρος του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου  Μήλου

Διακηρύσσει ότι :

Προκηρύσσει  ηλεκτρονικό  ανοικτό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  για  την  ανάδειξη

αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας μηχανισμών παροχής νερού – ρεύματος σε σκάφη (πίλαρς),

ανταλλακτικών για πίλλαρ και ηλεκ/λογικών εργασιών για την εγκατάσταση των νέων πίλλαρ με

Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ προϋπολογισμού 121.942,84 ΕΥΡΏ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ

Οδός: Αδάμαντας Μήλου 

ΤΚ: 84800

Τηλ: 2287360108

Email: mkoliaraki@milos.gr

Ιστοσελίδα: www.milos.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη

διεύθυνση διαδικτύου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να

λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Μήλου κατά τις

εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα

τους.

 Κωδικοί CPV 34931000-2, 34913000-0 και 71314100-3

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: προμήθειας μηχανισμών παροχής νερού – ρεύματος σε

σκάφη (πίλαρς), ανταλλακτικών για πίλλαρ και ηλεκ/λογικών εργασιών για την εγκατάσταση των

νέων πίλλαρ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ προϋπολογισμού  121.942,84 ΕΥΡΏ με το

Φ.Π.Α. 

5. Εναλλακτικές προσφορές: οχι

6.  Διάρκεια  σύμβασης:  η  διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται  σε  δώδεκα  μήνες  ή  έως  την
απορρόφηση των ποσοτήτων (όποιο παρέλθει πρώτο). 

7. Προϋποθέσεις συμμετοχής: όπως αναφέρονται στη μελέτη του Δήμου Μήλου και στη διακήρυξη 

8. Εγγυήσεις συμμετοχής: ομάδα Α : 919,39 ευρώ, ομάδα Β : 41,02 ευρώ και ομάδα Γ : 23,00 ευρώ.

9. Κριτήριο ανάθεσης:  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει

τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
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10.  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,  την

24/03/2023. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η  21/03/2023 και η ώρα λήξης 12.00.  Στις

24/02/2023 θα  ξεκινήσει  η  διαδικασία  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης,  ενώπιον  της  Επιτροπής

διαγωνισμού. 

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει ΚΑ του Υπό Έγκριση προϋπολογισμού του έτους 2023 του

Δήμου. Σχετική η υπ’ αριθ. 25 (ΑΔΑ: ΨΥΤ0ΟΕΒΓ-ΗΦ3) απόφαση ανάληψης  υποχρέωσης.

13. 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) 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 εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»)

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΒΕΡΚΙΟΣ

ΑΔΑ: ΨΔΖΖΟΕΒΓ-ΧΛΕ


