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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.Λ.Σ. ΜΤΚΟΝΟΤ 

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της 
σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 327 του Ν. 4412/2016, για την προμήθεια πυλώνων 

τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας και νερού στα σκάφη που προσεγγίζουν τους λιμένες Μυκόνου, 
όπως αναλυτικότερα περιγράφονται στις προδιαγραφές της μελέτης (ΑΔΑΜ:20REQ007813004). 
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης  ανέρχεται ενδεικτικά  σε €59.932,50 συν ΥΠΑ 24%  €14.383,80€, 
ήτοι συνολικά  €74.316,30 και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους. 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα : 
 

1) Σου Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων», όπως αυτός συμπληρώνεται από τις διατάξεις του Ν. 
3731/08. 

2)  Σου Ν. 4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 222-338 αυτού. 
3) Σου Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι) 
4) Σου Π.Δ. 80/2016 Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 
5) Σην με Αρ. Πρωτ. 4668/22-11-2016 Γνωμοδότηση της ΕΑΑΔΗΤ. 
6) Σην Αρ. Πρωτ. 15628/ΕΑ/8-12-2016 Γνωμοδότηση της ΜΟΠΑΔΙ. 
7) Σην με Αρ. 121/2020(ΑΔΑ: ΨΠΨΝΟΡ0Ρ-2Δ2) Απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου. 

8) Σο γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ χωρίς 
Υ.Π.Α., κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος 
Προμηθειών. 
Όπως ισχύουν έως σήμερα. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Σαμείου 
Μυκόνου, την 12/01/2021 ημέρα Σρίτη και ώρα 10:00πμ, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις 
προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο 
της προμήθειας. 

Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης, θα δίνονται από το γραφείο του Δημοτικού 
Λιμενικού Σαμείου Μυκόνου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο ΚΗΜΔΗ και στην 
ιστοσελίδα του ΔΛΣΜ www.mykonosports.gr  
          
 
 
 

Μύκονος,   14–12–2020 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  
ΣΟΤ Δ.Λ.Σ. ΜΤΚΟΝΟΤ 

 
 
 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ . ΜΑΝΕΗ 
 

ΜΕΛΕΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΤΛΩΝΩΝ 

(PILLARS) ΠΑΡΟΥΗ ΝΕΡΟΤ & 

ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΑ 

ΚΑΦΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΜΤΚΟΝΟΤ 

CPV: 34928450-7, 45233291-5 
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