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ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                               ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ:  1 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ                                                                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  18                                                                                          

                                                                                                                                       

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου 

σήμερα 29/1/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο 

ύστερα από την αριθ. πρωτ. 254/24.1.2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημητρίου 

Κοσμά  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ (8) άρχισε η συνεδρίαση 

Παρόντες 

Βακόνδιος  Φραγκίσκος αναπληρωματικό μέλος του Πρίντεζη Γουλιέλμου, Βαμβακούσης 

Ιωάννης Λιμενάρχης Σύρου, Βρεττός Στέφανος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Κοσμάς 

Δημήτριος, Μηλιός Γεώργιος, Νομικός Νικόλαος αναπληρωματικό μέλος του Γεωργίου 

Κανάκη, Προκοπίου Φλώρα 

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι  

Βασάλος Ιωάννης,Ζουλός Νικόλαος, Λαρεντζάκης  Γεώργιος,Παούρης Νικόλαος,Σκιαδά 

Άννα,Φίλιππα Ιωάννα,Χρυσολωράς Θεόδωρος 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Έγκριση πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού (αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς) για τη προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΜΕΡΙΧΑ Ν.ΚΥΘΝΟΥ 

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στο Συμβούλιο την αριθ.365/2018 (ΑΔΑ :) απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου με την οποία εγκρίθηκε 

το πρακτικό διενέργειας  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού (δικαιολογητικά 

συμμετοχής-τεχνική προσφορά ) για την προμήθεια  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΛΩΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΜΕΡΙΧΑ Ν.ΚΥΘΝΟΥ , ώστε ο διαγωνισμός να προχωρήσει 

στην επόμενη φάση αξιολόγησης  της οικονομικής προσφοράς. 

Συνεχίζοντας θέτει υπόψη του Συμβουλίου το πρακτικό διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισμού (αξιολόγηση οικονομικής  προσφοράς)  που έγινε την  14/01/2018  ενώπιον 

αρμόδιας Επιτροπής (σύμφωνα με την υπ’αριθ.27/2018 (ΑΔΑ: 6ΚΒΣΟΡΝ0-3ΝΗ) απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου  και  αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης ,σύμφωνα με το οποίο προτείνεται ως 

προσωρινός  μειοδότης  η ΠΛΩ-ΚΑΤ  Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΡ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

112849) με προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ για το σύνολο της προμήθειας  135.000,00€ και 

τη συνέχεια του διαγωνισμού στη φάση της κατακύρωσης. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη : 

1)Τις διατάξεις του ΒΔ 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών 

Ταμείων κειμένων διατάξεων» όπως έχει συμπληρωθεί αντικατασταθεί τροποποιηθεί και 

ισχύει 

2)Το Π.Δ.131/6-6-01(ΦΕΚ Α 113)«Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. 

Κυκλάδων στους Δήμους Άνω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας, Κύθνου, Ποσειδωνίας και 

Σερίφου» 

3)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης 

απόφαση 165/11-6-2007) 

4)Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των 

Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» 

5)Τα άρθρα 240, 241, 242 και 244 του Ν.3463/06(ΦΕΚ Α! 114/2006)«Κώδικας Δήμων και 

Κοινοτήτων» 

6)To άρθρο 1 παράγραφο 29 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α!/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

7)Τις διατάξεις του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α’/19.12.2001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες 

διατάξεις»  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

8)Την αριθ.366/5-8-98 πράξη της Λιμενικής Επιτροπής Νομού Κυκλάδων και την 

αριθ.πρωτ.10201/03-09-98 απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορά στην 

εξομοίωση  χώρων με χερσαίες ζώνες  λιμένων  Μέριχα  και Λουτρών νήσου Κύθνου  

 9)Τον Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

10)Την αριθ.365/2018 (ΑΔΑ: ΩΕ3ΦΟΡΝ0-ΔΥΤ ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί 

έγκρισης πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού (δικαιολογητικά 

συμμετοχής- τεχνική  προσφοράς για την προμήθεια  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΠΛΩΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΜΕΡΙΧΑ Ν.ΚΥΘΝΟΥ  

 

                                                      Αποφασίζει ομόφωνα 

Α. Εγκρίνει το πρακτικό διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αποσφράγιση 

οικονομικής  προσφοράς) για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ 

ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΜΕΡΙΧΑ Ν.ΚΥΘΝΟΥ, που αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας  απόφασης. 

Β. Ανακηρύσσει ως  προσωρινό  μειοδότη  την ΠΛΩ-ΚΑΤ  Α.Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

(ΑΡ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 112849) με προσφερόμενη τιμή  χωρίς ΦΠΑ για το σύνολο της προμήθειας  

135.000,00€  

Γ. Εγκρίνει την συνέχιση της διαδικασίας, ώστε ο διαγωνισμός να προχωρήσει στην  φάση 

της κατακύρωσης .  

Δ. Σε περίπτωση προσφυγής  κατά  της  παρούσας  πράξης  η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι  (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης  πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη 

κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα 

επικοινωνίας, άλλως  γ)  δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη,  
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γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα 

(παραγρ. 3.4 Διακήρυξης).  

              

            

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΟΣΜΑΣ                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ                                                              

                                                                                                                                        

                                                                     

                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                               Βακόνδιος  Φραγκίσκος 

                                                               Βαμβακούσης Ιωάννης 

                                                               Βρεττός  Στέφανος 

                                                               Καρακατσάνης  Γεώργιος 

                                                               Νομικός Νικόλαος 

                                                               Προκοπίου Φλώρα 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
  (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) 

 
Στην Ερµούπολη σήµερα 8 Ιανουαρίου 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:29 (σύµφωνα 

µε τη σήµανση στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο 
∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Σύρου η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης ∆ιαδικασιών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ 
αριθµόν αριθµόν 27/2018 (Α∆Α:6ΚΒΣΟΡΝ0-3ΝΗ) απόφαση του ∆οικ. Συµβουλίου του 
∆.Λ.Τ.Σύρου, για να διενεργήσει τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό για την προµήθεια 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΣΤΟ Λ. ΜΕΡΙΧΑ », όπως 
ορίζεται στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 3204/28-9-2018 διακήρυξη του Προέδρου του ∆ΛΤΣ, η οποία 
δηµοσιεύτηκε όπως ορίζεται από τις νόµιµες διατάξεις και αναρτήθηκε στη διαδικτυακή πύλη 
του ΕΣΗ∆ΗΣ. 

 
Στην συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:  

1) Ζερβός Ειρηναίος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ως πρόεδρος 
2) Θεοφανώ Βλάχου – Κούβαρη  ∆Ε ∆/κου - Οικ/κου ως αντιπρόεδρος 
3) Λειβαδάρα Αικατερίνη  - Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός ως µέλος 
 
Η επιτροπή, που διεξάγει το διαγωνισµό αρχικά, συνέταξε το από 13/12/18 πρακτικό που 

αφορούσε την Φάση (∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) και 
εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµ.365/18 (Α∆Α:ΩΕ3ΦΟΡΝ0-∆ΥΤ) απόφαση του ∆.Σ του ∆.Λ.Τ.Σ και 
σήµερα συντάσσει το παρόν που αφορά την Φάση  (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ).  

 
Ο διαγωνισµός πραγµατοποιήθηκε και  ολοκληρώθηκε ηλεκτρονικά µέσα από την 
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ και προσφορά κατέθεσαν οι κάτωθι: 
 
Α/Α    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    
1. ΠΛΩ-ΚΑΤ Α.Ε  ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 

∆ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΦΜ:099490464 (ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
112849)  

 
Η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών, ηλεκτρονικά και εξέτασε τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά από τον ηλεκτρονικό φάκελο  (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ), 
καθώς και αυτά που απέστειλαν οι διαγωνιζόµενοι και έχοντας υπόψη, την υπ’ αριθµ. πρωτ. 
3204/28-9-2018 διακήρυξη του Προέδρου του ∆ΛΤΣ τις έλεγξε και αφού τις βρήκε σύµφωνες 
µε την διακήρυξη , κατέγραψε τις προσφερόµενες τιµές όπως φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα: 
 
Α/Α    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ             ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
1. ΠΛΩ-ΚΑΤ Α.Ε  ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ         135.000,00€ για το σύνολο της  

προµήθειας 
            ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ                        
           ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 112849)       
    

Η Επιτροπή µετά  τον έλεγχο, κατά τα ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη τη συµφωνία 
των οικον. προσφορών προς τους όρους της διακήρυξης προτείνει : 
  
Την αποδοχή για τις παρακάτω οικον. προσφορές: 

Α/Α  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ     
1. ΠΛΩ-ΚΑΤ Α.Ε  ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 

∆ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΦΜ:099490464 (ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
112849)  
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Για διαπίστωση των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε, υπογράφεται και διαβιβάζεται στο ∆.Σ του ∆.Λ.Τ.Σ για την έγκρισή του και την 
ανάδειξη του παραπάνω διαγωνιζόµενου ως προσωρινού µειοδότη του διαγωνισµού και την 
συνέχεια του διαγωνισµού στην φάση της κατακύρωσης. 

 

(Ως παράρτηµα 1 επισυνάπτονται οι οικονοµικές προσφορές όπως τυπώθηκαν από το 
σύστηµα) 
 

Ερµούπολη 14/01/2019 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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