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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                               Μφκονοσ, 26/05/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                  Αρικ. Ρρωτ: -22184- 

ΔΘΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΩΝ ΔΘΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 

ΡΕΙΛΘΨΘ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ 

 

ΕΡΓΟ: EΝΙΧΤΗ ΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΕΠΑΛ ΔΗΜΟΤ 

ΜΤΚΟΝΟΤ 

Κωδικόσ NUTS ζδρασ Α/Α: EL 422  

Κωδικόσ NUTS τόπου εκτζλεςησ τησ ςφμβαςησ: EL422 

Κωδικοί CPV: 45331000-6 Εργαςίεσ εγκαταςτάςεων θζρμανςησ, αεριςμοφ και 

κλιματιςμοφ        45453000-7 Εργαςίεσ γενικήσ επιςκευήσ και ανακαίνιςη 

 

Ο Διμοσ Μυκόνου δθμοςιεφει τθν παρακάτω Ρροκιρυξθ για τθν ανάδειξθ Αναδόχου για 

τθν καταςκευι του ζργου: 

«EΝΙΣΧΥΣΘ ΤΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΘΣ ΑΡΟΔΟΣΘΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΙΟΥ ΕΡΑΛ ΔΘΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ» 

με προχπολογιςμό 482.000,00 Ευρϊ (με ανακεϊρθςθ και Φ.Ρ.Α) και ςφμφωνα με τα 

αναφερόμενα ςτο Τεφχοσ τθσ Διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ (Αρ. μελζτθσ 55/2020). 

Θ παροφςα προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ ςυντάχκθκε ςφμφωνα με το Μζροσ Γ του 

Ραραρτιματοσ V του Ρροςαρτιματοσ Α του ν.4412/2016.  

  

1. Επωνυμία, ταχυδρομική διεφθυνςη, αριθμοί τηλεφϊνου και τηλεομοιοτυπίασ τησ 

Αναθζτουςασ Αρχήσ. 

Διμοσ Μυκόνου 

Αργφραινα, ΤΚ 84600, Μφκονοσ, Ελλάδα, 

Υπεφκυνοι: Βαςίλθσ ουμελιϊτθσ, Μιχαιλ Τςιμπλάκθσ (τθλ + 22890 28557) 

email: DEPT OF TECHNICAL SERVICES MUNICIPALITY OF MYKONOS 

<technical.jmk@gmail.com> 

Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο: https://mykonos.gr/  

 

2. Επιλεγείσ τρόποσ ςφναψησ τησ ςφμβαςησ.  

α) Ανοικτι διαδικαςία ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 27 και 121 του ν. 4412/2016.  

β) Τφποσ ςφμβαςθσ, για τθ ςφναψθ τθσ οποίασ γίνεται θ πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν:  
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Σφμβαςθ Καταςκευισ Δθμοςίου Ζργου: «EΝΙΣΧΥΣΘ ΤΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΚΘΣ ΑΡΟΔΟΣΘΣ ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΙΟΥ ΕΡΑΛ ΔΘΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ». Θ ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα. 

 

3. Σόποσ εκτζλεςησ των εργαςιϊν 

α) Το ζργο κα εκτελεςκεί ςτο ΤΕΕ-ΕΡΑΛ Μυκόνου ςτθ Χϊρα Μυκόνου του Διμου Μυκόνου, 

Νομοφ Κυκλάδων, Ελλάδα. Κωδικόσ NUTS: GR30 EL422.  

β) Φφςθ και ζκταςθ των εργαςιϊν, γενικά χαρακτθριςτικά του ζργου 

Με τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ πράξθσ κα πραγματοποιθκοφν παρεμβάςεισ ενεργειακισ 

αναβάκμιςθσ ςτο δθμοτικό κτίριο που ςτεγάηει το ΕΡΑΛ του Διμου Μυκόνου. 

Οι κυριότερεσ παρεμβάςεισ είναι:  

1) Αντικατάςταςθ των κουφωμάτων.  

Θ παρζμβαςθ ςτα κουφϊματα του κτθρίου εντάςςεται μαηί με τθν επόμενθ ςτθ κωράκιςθ 

του κτθρίου ςτα ςθμεία που κεωρείται ότι ζχουν το ςθμαντικότερο πρόβλθμα και που 

μποροφν να δεχτοφν παρεμβάςεισ. Ρροτείνεται θ αντικατάςταςι αυτϊν με αντίςτοιχων 

διαςτάςεων κουφϊματα ξφλινου πλαιςίου ϊςτε με τθν παρζμβαςθ αυτι ο ςυντελεςτισ 

κερμικϊν απωλειϊν  (U value) κα μειωκεί δραςτικά ενϊ παράλλθλα θ αεροςτεγανότθτα κα 

βελτιωκεί μειϊνοντασ ζτςι τθν διείςδυςθ εξωτερικοφ αζρα ςτον χϊρο και κατ' επζκταςθ τισ 

ενεργειακζσ δαπάνεσ. 

2) Τοποκζτθςθ Θζρμο-υγρομόνωςθσ δϊματοσ.  

3)Εγκατάςταςθ αντλιϊν κερμότθτασ αζρα, νεροφ προσ αντικατάςταςθ των παλαιάσ 

τεχνολογίασ λεβιτων πετρελαίου, που παραμζνουν επικουρικά και ςυςτθμάτων βελτίωςθσ 

απόδοςθσ του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ. 

4) Αντικατάςταςθ φωτιςτικϊν και εγκατάςταςθ αιςκθτιρων φωτόσ.  

Για τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ για τον φωτιςμό κακϊσ και τθ βελτίωςθ τθσ 

οπτικισ άνεςθσ των μακθτϊν εντόσ των αικουςϊν διδαςκαλίασ προτείνεται θ 

αντικατάςταςθ των υφιςτάμενων φωτιςτικϊν ςωμάτων και των λαμπτιρων τουσ. Θ 

αντικατάςταςθ των υφιςτάμενων λαμπτιρων πυράκτωςθσ κα γίνει με φωτιςτικά 

φκοριςμοφ γραμμικϊν λαμπτιρων. Για τθν καλφτερθ χριςθ του τεχνθτοφ φωτιςμοφ 

(χρόνοσ λειτουργίασ)και τθν εξοικονόμθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ, προτείνεται επίςθσ θ 

τοποκζτθςθ διάταξθσ αυτοματιςμοφ για τθν ρφκμιςθ των χρόνων λειτουργίασ του τεχνθτοφ 

φωτιςμοφ και τθ ςφηευξι του με το φυςικό. 

5) Εγκατάςταςθ Κεντρικό Σφςτθμα Διαχείριςθσ (BEMS) με ελεγκτζσ Άμεςου Ψθφιακοφ 

Ελζγχου DDC (Direct Digital Control) για τθ δυνατότθτα άμεςου ελζγχου και χειριςμοφ του 

ςυνόλου των Θ/Μ εγκαταςτάςεων κάκε κτιρίου κα εγκαταςτακεί.  

Το Κεντρικό Σφςτθμα Διαχείριςθσ BEMS των Θ/Μ εγκαταςτάςεων κα ςυλλζγει τα 

απαραίτθτα ςτατιςτικά ςτοιχεία για τθν ορκι διαχείριςθ, ςυντιρθςθ και λειτουργικι 

αποτίμθςθ των εγκαταςτάςεων αυτϊν. Θα προςφζρει τθν ομαλι λειτουργία όλων των Θ/Μ 

εγκαταςτάςεων ςφμφωνα με τισ πραγματικζσ απαιτιςεισ του κτιρίου και τθ βζλτιςτθ 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ, μζςω εκτεταμζνων μετριςεων, παρακολοφκθςθσ και ελζγχου των 

λειτουργιϊν των εγκαταςτάςεων. 

 

 

Κωδικοί CPV:  

45331000-6 Εργαςίεσ εγκαταςτάςεων θζρμανςησ, αεριςμοφ και κλιματιςμοφ  

21PROC008671780 2021-05-27

ΑΔΑ: ΩΖΜ5ΩΚΚ-ΧΡΓ



3 
 

45453000-7 Εργαςίεσ γενικήσ επιςκευήσ και ανακαίνιςησ 

 

 

 

4. Προθεςμία εκτζλεςησ των εργαςιϊν. 

Θ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε τριακόςιεσ εξιντα πζντε (365) 

θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

5. Οι ςυγγραφζσ υποχρεϊςεων και τα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ μποροφν να ηθτθκοφν 

από: 

α) Ρροςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο “θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί” τθσ 

πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr  

και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

https://mykonos.gr/municipality/diagonismi/  

β) Τα ςχζδια τθσ τεχνικισ μελζτθσ διατίκενται θλεκτρονικά από τα γραφεία τθσ Διεφκυνςθσ 

Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου Μυκόνου, Αργφραινα, Μφκονοσ 84 600, πλθροφορίεσ 

Βαςίλειοσ ουμελιϊτθσ τθλ.: 22890 28557, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

γ) Πλοι οι ενδιαφερόμενοι ςυνίςταται να επιςκεφκοφν τουσ χϊρουσ του ΕΡΑΛ – ΤΕΕ 

Μυκόνου προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ όλων των γενικϊν και ειδικϊν ςυνκθκϊν 

εκτζλεςθσ του ζργου. Ραράλειψθ του Αναδόχου για ενθμζρωςι του, με κάκε δυνατι 

πλθροφορία, αναφορικά με τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, δεν απαλλάςςει από τθν ευκφνθ για 

τθν πλιρθ ςυμμόρφωςι του με τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ. 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ 

γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και 

διεκνοφσ Τφπου), χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, 

τα ανωτζρω ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που προκφπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείσ να 

διαςφαλίηουν τθν τιρθςθ των απαιτιςεων αυτϊν από το προςωπικό τουσ, τουσ 

υπεργολάβουσ τουσ και κάκε άλλο τρίτο πρόςωπο που χρθςιμοποιοφν κατά τθν ανάκεςθ ι 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Για τον ςκοπό αυτό, κατά τθν παραλαβι των εγγράφων τθσ 

ςφμβαςθσ, υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία δθλϊνει τα 

ανωτζρω.  

ε) Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, ιτοι ζωσ τθν 11-06-2021 θ ανακζτουςα αρχι παρζχει ςε 

όλουσ τουσ προςφζροντεσ, που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε ςχετικά 

δικαιολογθτικά, το αργότερο ςτισ 18-06-2021. 

 

6. Ημερομηνία λήξησ τησ υποβολήσ των προςφορϊν. 

α) Ωσ θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ 23-

06-2021, θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 15:00. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 

διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ανωτζρω, ςε θλεκτρονικό φάκελο του υποςυςτιματοσ. 

Για τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ 

απαιτείται να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι 

παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ –  
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Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr). 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

γ) Ωσ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν ορίηεται θ 29-06-

2021, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10:00. 

Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ανωτζρω, 

προβαίνουν ςε θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του υποφακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» 

και του υποφακζλου “Οικονομικι Ρροςφορά”. 

 

7. Απαιτοφμενεσ εγγυήςεισ και εξαςφαλίςεισ: 

α) Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ 

οικονομικοφσ φορείσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παρ. 1 α) του άρκρου 72 του ν.  

4412/2016, εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των επτά χιλιάδων 

επτακοςίων εβδομιντα τζςςερα (7.775,00 €) ευρϊ. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να 

ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ, ιτοι μζχρι 23-03-2022. 

β) Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε 

ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. και κατατίκεται πριν ι κατά τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

8. Εκτιμϊμενη ςυνολική αξία - Αξία 482.000,00 Ευρϊ (με Φ.Ρ.Α) 

ΚΑ: 15-7326.0002 (ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ) 

KA:69-7321.0001 (341.700€ ΕΣΡΑ) 

9. Χρηματοδότηςη 

Το ζργο είναι ενταγμζνο ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», ςτον 

Άξονα Ρροτεραιότθτασ «Αειφορικι ανάπτυξθ και διαχείριςθ των πόρων», με τίτλο πράξθσ 

«Ενίςχυςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ του ςχολικοφ κτιρίου ΕΡΑΛ Διμου Μυκόνου» και 

κωδικό ΟΡΣ 5047515 , με τθν υπ. αρ. πρωτ. 4228/04.12.2019 (ΑΔΑ: ΩΘ9Ν7ΛΞ-5ΒΗ) 

Απόφαςθ Ζνταξθσ.  

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Ρεριφερειακισ 

Ανάπτυξθσ Ε.Ρ. Νοτίου Αιγαίου, από το πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, με κωδικό ΣΑΕ 

2019ΕΡ06710038, με ποςοςτά ςυγχρθματοδότθςθσ 50% από το Ε.Τ.Ρ.Α. και 50% από το 

Ρ.Δ.Ε. 

 

10. Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ: 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που 

δραςτθριοποιοφνται ςτισ κατθγορίεσ Οικοδομικϊν και Θλεκτρομθχανολογικϊν Ζργων και 

που είναι εγκατεςτθμζνα: 

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό 

ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ 

ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και 

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και 

ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν  

ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Πςον αφορά τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, 

απα
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ιτείται οι οικονομικοί φορείσ να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο 

που τθρείται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ. Ειδικά οι προςφζροντεσ που είναι 

εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν 

Επιχειριςεων (Μ.Ε.ΕΡ.) ςτισ κατθγορίεσ ζργου του άρκρου 21 τθσ Διακιρυξθσ. Ωσ προσ τθν 

επαγγελματικι καταλλθλότθτα κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνο 

ςτο Μ.Ε.Ε.Ρ. ςε μια τουλάχιςτον από τισ κατθγορίεσ που αφορά ςτο υπό ανάκεςθ ζργο 

αλλά και ακροιςτικά να καλφπτονται όλεσ οι κατθγορίεσ του ζργου (Εγκ. ΕΑΑΔΘΣΥ αρ. πρωτ. 

5036/28.09.2018). Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα του παραρτιματοσ ΧΙ 

του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 

2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ., 

3. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του 

άρκρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρκρου 76 του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για 

τθν 

υποβολι προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι 

πρζπει να είναι τζτοια που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ 

μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ κοινοπραξία). 

Για Κοινοπραξία επιχειριςεων, εφόςον τθσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ιςχφουν τα προβλεπόμενα 

από το άρκρο 140 του ν. 4412/2016. 

 

13. Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα ςτον διαγωνιςμό κατά τθ 

διάταξθ του άρκρου 97 του ν. 4412/2016, για διάςτθμα 8 μθνϊν από τθν θμερομθνία λιξθσ 

τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν. 

 

14. Κριτήριο ανάθεςησ τησ ςφμβαςησ  

Το κριτιριο βάςει των οποίων, κα γίνει θ ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον 

ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 

 

15. Διαδικαςίεσ προςφυγήσ: 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ 

ςφμβαςθ και ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι 

παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι 

ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 

προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά 

του. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι, με βάςθ και τα όςα προβλζπονται ςτο Ρ.Δ. 39/2017, 

κατατίκεται θλεκτρονικά βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου και μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 

«Επικοινωνία» του υποςυςτιματοσ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, επιλζγοντασ κατά 

περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο 

ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 8 τθσ υπ' αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από 

τον προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν.  
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4412/2016, το οποίο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ 
αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ 
ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι 
προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια. 

 

16. Εναλλακτικζσ προςφορζσ  

Δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

17. Θ διακιρυξθ δθμοςιεφεται ςτον Ελλθνικό τφπο. Θμερομθνία ανάρτθςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ 

είναι ςτισ 04-06-2021. 

 Ο ΔΘΜΑΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

  

                                                                 

                                                                                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ρ. ΚΟΥΚΑΣ 
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