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ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ  

για την ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ 
ΚΨΔΙΚΑ ISPS ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ SCHENGEN ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ» 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ  
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την: «Ππομήθεια και Εγκαηάζηαζη 

Εξοπλιζμού για ηην εθαπμογή ηου κώδικα ISPS ζηην πεπιοχή  Schengen ηου Νέου Λιμένα ηου 

Δημοηικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου», προϋπολογισμού € 121.800,00 ευρώ (πλέον Υ.Π.Α. 
24%) με κριτήριο ανάθεσης  την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  
μόνο βάσει  της τιμής.  

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε  4 μήνες. 

 

Ειδικότερα το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 
1. ΤΣΗΜΑΣΑ CCTV : Εξοπλισμός καμερών κλειστού κυκλώματος αποτελούμενος από 

19 σταθερές κάμερες εξωτερικού χώρου και 3 τηλεχειριζόμενες κάμερες εξωτερικού 
χώρου σε συνδυασμό με μονάδα καταγραφής και σταθμό παρακολούθησης και 
διαχείρισης του συστήματος 

2. ΤΣΗΜΑΣΑ ACCESS CONTROL ΜΕ ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 
ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΗ ΚΑΡΣΩΝ ΠΡΟΒΑΗ (Port Community&Accessibility). 
ύστημα  ελέγχου  επιβατών και χρηστών της εγκατάστασης με κατάλληλους 
αναγνώστες τελευταίας τεχνολογίας και λογισμικό υψίστης ασφάλειας, καθώς και 
διαδικασιών ελέγχου δηλωτικών εγγράφων των υπόχρεων στον κώδικα ISPS πλοίων.  

Σο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του διαγωνισμού περιγράφεται αναλυτικά  στην 
διακήρυξη του διαγωνισμού καθώς και στα συνημμένα  Παραρτήματα αυτής. 

 
Σα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 34998000-9 & 72262000-9. 
 
Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του ΔΛΣ Μυκόνου. Η δαπάνη για την εν 
λόγω σύμβαση βαρύνει τους: 

Μύκονος, 23/12/2020 
 
ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ: 04 20Π 
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Κ.Α 00-7131.0001 «Εξοπλισμός Η/Μ ΚΩΔΙΚΑ ΙSPS» 2020 (0,00€) και 2021 (76.756,00€) 
Κ.Α 00-7131.0002 «Εξοπλισμός εγκαταστάσεων ασφαλείας» 2020 (0,00€) και 2021 (74.276,00€)  
 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΗΔΗ. 
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  υποβολής προσφορών:  25/01/2021και ώρα 15.00. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ: στις 29/01/2021 και ώρα 10.00 π.μ. και 

ώρα 10:00 πμ μέσω της  Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.grτου Ε..Η.ΔΗ.. 

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Δ, 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 υμφωνίας, 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.  

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την υποβολή προσφοράς .  

 3. τις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.    

 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού της 
προμήθειας, χωρίς το Υ.Π.Α., δηλαδή  2.436,00 ευρώ. 

∆ηµοσιεύσεις: Η παρούσα προκήρυξη δηµοσιεύεται στον Ελληνικό Σύπο, σύµφωνα µε ν. 
4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια” diavgeia.gov.gr. 

Σα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.  

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ.: 22890-
28933/28935, Fax: 22890-28934, στο email: info@mykonosports.grκαι στην ιστοσελίδα του 
Δ.Λ.Σ.Μ. www.mykonoports.gr 

 
 

Μύκονος,  
 

ΟΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.Λ.Σ.Μ. 
 
 
 
 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ . ΜΑΝΕΗ 
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