
   

 

 

Μύκονος, 14-09-2018 

Αρ. πρωτ.: -οικ. 2630- 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 
Ταχ. Δ/νση: Νέος Λιμένας Μυκόνου 
Tαχ. Κώδικας: 84600                                      
FAX: 22890 /28934    
Τηλ: 22890 /28933, 28935                                                      
E-Mail: info@mykonosports.gr 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
1. To ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την 
επιλογή αναδόχου για τη κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 
ΛΙΜΕΝΑ ΜΥΚΟΝΟΥ», με προϋπολογισμό 74.400,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης ΦΠΑ. 
Το έργο περιλαμβάνει εργασίες κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 60.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 
(δαπάνη εργασιών + Ε.Ο. & Ο.Ε. + Απρόβλεπτα + Αναθεώρηση)  
 
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας, Νέος Λιμένας Μυκόνου, μέχρι τις 21-09-

2018. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στην ιστοσελίδα www.mykonosports.gr Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22890-28933/35, FAX 
επικοινωνίας 22890-28934, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ν. Χ. Βαρδαλάχος. 
 
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27-09-2018, ημέρα Πέμπτη και με ώρα λήξης της υποβολής 
προσφορών 10:30πμ με σύστημα υποβολής προσφορών, της προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016.  
 
4.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται 
στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
που είναι εγκατεστημένα σε: 
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, στο 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. 
4.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης, 
4.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και 
των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση 
αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός 
και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 
 
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με 
τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 

μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
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6. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους Πόρους 
 
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Μυκόνου. 
 
8. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική 
διακήρυξη του διαγωνισμού 
 

 
Μύκονος,  14 -09-2018 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 
 
 
 

Ελένη Α. Καλπουρτζή  
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