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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ»   

του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 

προκηρύσσει επαναληπτικό ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση 

Εξοπλισμού λειτουργιών λιμένα», προϋπολογισμού 50.220,00ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη 

βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής. 

 
Η παρεχόμενη προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV): 34998000-9. ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL422. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη : «Port Security 
Emergency Coordination  - PoSec» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2014-2020#ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ» και έχει λάβει κωδικό MIS 5050692. Η παρούσα σύμβαση 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ . 
 
Η Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης περιγράφεται στην 
01_22ΠΥ μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσία του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου με ΑΔΑΜ: 22REQ010731191 (βλ. ΤΜΗΜΑ 2).  

Οι όροι του διαγωνισμού συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ λήξης υποβολής προσφορών:  16/09/2022 και ώρα 13:00. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: 19/09/2022 και ώρα 10:00π.μ. μέσω της  Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που ασχολούνται με 

σχετικό αντικείμενο, και 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 τη σχετική διαδικασία εγγραφής.  

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού, χωρίς τον Φ.Π.Α.. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.: 22890-28933/28935, 

Fax: 22890-28934, στο email: info@mykonosports.gr και στην ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ.Μ. www.mykonoports.gr 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Μ. 

 
 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΜΑΝΕΣΗΣ 

 

 
Μύκονος, 29/08/2022 

ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 01Π_2/2022 
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