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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΕΡΓΟ:« ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ 
ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ, ΠΑΛΑΙΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ 
MYKONOY» 

 
Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
Προϋπολογισμός: 278.375,82 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α 
24% 

Ταχ. Δ/νση : Νέος Λιμένας Μυκόνου 
Ταχ. Κώδικας : 84600 
Τηλέφωνο : 22890-28933/5 
E-mail : info@mykonosports.gr             
Πληροφορίες: Ν. Χ. Βαρδαλάχος                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου, διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για 
την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ, ΠΑΛΑΙΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ 
MYKONOY», CPV- 45233142-6, προϋπολογισμού 278.375,82 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

2. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 κατά το υπόδειγμα πρότυπων 
τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας (κάτω των ορίων) για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων 
συμβάσεων έργου της ΕΑΑΔΗΣΥ. 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. 

4. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν 

στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ–Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία 

εγγραφής του άρθρου 5 παρ.1.2 έως 1.4 της ΚΥΑ με αριθμ.117384/26-10-17 (ΦΕΚ3821Β΄/31-10-17). 

5. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών  ορίζεται η   25/01/2022 
ημέρα Τρίτη και ώρα  13:00:00   

6. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 28/01/2022, 

ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00 πμ  

7. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),όπως ειδικότερα 

ορίζεται στο άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/16. 

8. Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ που είναι εγκατεστημένα: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, το βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

9. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των 5.567,52ευρώ €, που πρέπει να έχει ισχύ 
τουλάχιστον 11 μήνες από την ημερομηνία δημοπράτησης. 

10. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και υπάρχει διαθέσιμη πίστωση στον προϋπολογισμό του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, με Κ.Α 30-7336.0039 - Συντήρηση επισκευή οδικού δικτύου 
χερσαίας ζώνης λιμένα, Παλιό λιμάνι , οικονομικού έτους 2021 (0,00€)  και 2022 (345.186,02€) 
(CPV: 45233142-6). 

11. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 
12. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Δ.Σ. Δ.Λ.Τ.Μ. 

13. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο χρόνος των Εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών 
ημερών, από την υπογραφή της σύμβασης. 

14. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον 
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και 
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.mykonosports.gr 

 
Μύκονος, 27/12/2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Μ. 
 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΜΑΝΕΣΗΣ 
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ΑΔΑ: 6ΟΑΗΟΡ0Ρ-75Δ
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