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για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ FRP ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΜYKONOY 

CPV: 44423740-0» 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την: «Προμήθεια εξοπλισμού φρεατίων από FRP του 
Δ.Λ.Τ. Μυκόνου», προϋπολογισμού € 59.999,00ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) με κριτήριο ανάθεσης  

την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  μόνο βάσει  της τιμής.  

 

Ειδικότερα, το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει δυο κάθετες κλίμακες FRP 1900x450mm 
και 33 καλύμματα φρεατίων από FRP διαφόρων διαστάσεων. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  
σε  6 μήνες. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του διαγωνισμού περιγράφεται αναλυτικά  
στην διακήρυξη του διαγωνισμού καθώς και στην τεχνική μελέτη. 

 
Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του ΔΛΤ Μυκόνου. Η δαπάνη για την εν 
λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. 30-7135.0020 «Προμήθεια Καλυμμάτων Φρεατίων». 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 09/06/2021 ημέρα Τετάρτη 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 09/06/2021 ημέρα Τετάρτη 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: 
 

• Να διαθέτουν ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής μελέτη, εμπορία, σχεδιασμό και 
εγκαταστάσεις Πολυεστερικών Υλικών FRP.      

• Θα πρέπει να προσκομίσουν πέντε (5) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή υπογεγραμμένες 
συμβάσεις παρόμοιων εφαρμογών. 

 
 
Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές που θα αφορούν το σύνολο των ειδών της ανωτέρω 
σύμβασης. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. 
 
Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 

Μύκονος, 26/05/2021 
 
ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 02 21Π 
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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. 
  

Μύκονος,  
 

ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Μ. 
 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΜΑΝΕΣΗΣ 
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