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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

1. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.Λ.Σ. Μπθφλνπ, δηαθεξχζζεη αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα 
ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «ΔΡΓΑΙΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΓΔΦΤΡΑ ΝΗΙΓΑ ΠΡΟΒΑΗ ΝΔΟΤ 
ΛΙΜΔΝΑ ΜΤΚΟΝΟΤ», CPV45221100-3, πξνυπνινγηζκνχ 64.516,13€ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

2. Η δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ έρεη ζπληαρζεί βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4412/2016 θαηά ην ππφδεηγκα πξφηππσλ 
ηεπρψλ δηαθεξχμεσλ αλνηθηήο δηαδηθαζίαο (θάησ ησλ νξίσλ) γηα ηε ζχλαςε ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ έξγνπ ηεο ΔΑΑΓΗΤ. 

3. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ ππνζπζηήκαηνο. 

4. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ 
ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ 

ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΗΓΗ–Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία 

εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 παξ.1.2 έσο 1.4 ηεο ΚΤΑ κε αξηζκ.117384/26-10-17(ΦΔΚ3821Β΄/31-10-17). 

5. Χο εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ  νξίδεηαη ε   27/10/2020 

εκέξα Σξίηε θαη ώξα 13:00  

6. Χο εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο  ηωλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε  3/11/2020 

εκέξα Σξίηε   θαη ώξα 10:00 π.κ. 

7. Σν ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη κε επηκέξνπο πνζνζηά έθπησζεο, κε θξηηήξην αλάζεζεο ζχκβαζεο 
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή),φπσο 
εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζην άξζξν 95παξ.2

α
 ηνπ Ν.4412/16. 

8. ηνλ δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο απηψλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έξγα ζηελ Α1 ηάμε θαη άλω γηα έξγα θαηεγνξίαο ΛΙΜΔΝΙΚΑ πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλα: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο 

Έλσζεο, 
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1,2,4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε 

Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

9. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηε δεκνπξαζία νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ 1.291,00 επξώ €, πνπ πξέπεη λα έρεη ηζρχ 
ηνπιάρηζηνλ δηαθφζηεο δέθα (210) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, απφ ηελ εκεξνκελία δεκνπξάηεζεο. 

10. Σν έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηδίνπο πφξνπο θαη ππάξρεη δηαζέζηκε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 
ηνπ Γεκνηηθνχ Ληκεληθνχ Σακείνπ Μπθφλνπ, κε Κ.Α 30-7326.0005 νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 
(60.000,00€) θαη 2021 (20.000,00€)  (CPV: 45221100 -3). 

11. Πξνθαηαβνιή δελ ζα ρνξεγεζεί. 
12. Σν απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ζα εγθξηζεί απφ ην Γ.. Γ.Λ.Σ.Μ. 

13. Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ν ρξφλνο ησλ ηξηώλ (3) κελώλ, απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
ζχκβαζεο. 
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14. Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηνλ 
εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο www.promitheus.gov.gr, θαζψο θαη 
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο www.mykonosports.gr 

 

 
 

 
Μύθνλνο, 08/10/2020 

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.Λ.Σ.Μ. 

 
 
 
 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ . ΜΑΝΔΗ 
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