
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            Μύθνλνο, 19/03/2018 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ                                                Αξηζ. Πξση: -2500- 

ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ  

“ΔΑΠΑΝΕ ΦΤΛΑΞΗ ΚΣΙΡΙΩΝ (απθ.21 παπ.11 ν.3731/2008)”. 

 

Κυδικόρ NUTS  έδπαρ αναθέηοςζαρ Απσήρ: EL 422 

Κυδικόρ NUTS ηόπος εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ: EL422 

CPV: 79713000-5 (Τπηπεζίερ θύλαξηρ) 

 

 

Ο Γήκαξρνο Μπθόλνπ, έρνληαο ππόςε ηελ ππ’ αξηζκ. 28/2018 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ, πξνθεξύζζεη ειεθηξνληθό αλνηρηό δεκόζην δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο, κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά, βάζει 

ηιμήρ ηεο ππεξεζίαο: «Δαπάνερ Φύλαξηρ Κηιπίυν (άπθ. 21 παπ. 11 ηος Ν. 3731/2008» ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ηνπ Ν. 3463/2006, ηνπ Ν. 3852/2010 γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ 

εθηέιεζεο ηεο παξαπάλσ εξγαζίαο, πποϋπολογιζμού 197.580,65 εςπώ μη ζςμπεπιλαμβανομένος 

Φ.Π.Α. 

Η παξνύζα ππεξεζία πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο: 

• Σε θύιαμε θαη αζθάιεηα όισλ ησλ δεκνηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ 

απηώλ  θαζώο θαη ηνπ εμνπιηζκνύ απηώλ. Οη παξαπάλσ ππεξεζίεο θύιαμεο θαη αζθάιεηαο ζα 

πινπνηνύληαη από θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό θαη λόκηκεο κεζόδνπο θαη κέζα πνπ 

ζα δηαζέηεη ν αλάδνρνο γηα ην όιν ζπκβαηηθό ρξνληθό δηάζηεκα. 

• Σελ απνηξνπή εηζόδνπ αηόκσλ κε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ζε δεκνηηθνύο ρώξνπο θαη 

εγθαηαζηάζεηο, ζρνιεία, γπκλαζηήξηα, γήπεδα θαη δεκνηηθά θηίξηα. 

• Σελ απνηξνπή κε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό θαη λόκηκα κέζα θάζε παξάλνκσλ 

ελεξγεηώλ (θινπώλ, βαλδαιηζκώλ, θαηαζηξνθώλ, θσηηάο, θ.η.ι.) από άηνκα κε παξαβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά. 

 

Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ειεθηξνληθά κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..), κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο 

www.promitheus.gov.gr ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ αλαιπηηθή  δηαθήξπμε.  
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 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο 

κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη ώξα 10.00 π.κ. κέζσ ηεο  

Γηαδηθηπαθήο πύιεο  www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. 

Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο 

έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελώζεσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ηα κέιε απηώλ, 

πνπ έρνπλ απνδεδεηγκέλε ελαζρόιεζε θαη ηθαλόηεηεο εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο, ζεκαληηθή θαη 

ηεθκεξησκέλε εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηεο αηηνύκελεο ππεξεζίαο θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε Γ, ζην βαζκό πνπ ε ππό αλάζεζε δεκόζηα 

ζύκβαζε θαιύπηεηαη από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηώζεηο ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ 

Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζώο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. 

2. Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλώλ ζπκπξάμεσλ, δελ 

απαηηείηαη λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.  

3. ηηο πεξηπηώζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο από έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, όια ηα κέιε ηεο 

επζύλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ.   

 

 
Απαιηούμενερ εγγςήζειρ: Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο 

ζύκβαζεο, θαηαηίζεηαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνύο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζηο ποζό ηυν  3.951, 62 εςπώ (2%). 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ηο ύτορ ηηρ οποίαρ ανέπσεηαι ζε ποζοζηό 5% επί ηηρ αξίαρ 

ηηρ ζύμβαζηρ, εθηόο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.  

 

Πποζθοπέρ: Οι Τποτήθιοι ππέπει να ςποβάλοςν ηλεκηπονικά οικονομική πποζθοπά για ηην 

ςλοποίηζη ηος ζςνόλος ηυν ςπηπεζιών ηος παπόνηορ Διαγυνιζμού, η οποία θα αποηελεί και ηη 

ςνολική Αμοιβή ηος Αναδόσος για ηην παποσή ηυν ςπηπεζιών ηος ζηην Αναθέηοςζα Απσή. 

 

Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: Οη ππνβαιιόκελεο πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο νηθνλνκηθνύο 

θνξείο για διάζηημα 120 ημεπών  από ηελ επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Εναλλακηικέρ πποζθοπέρ: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο  γηα  

όιεο ηηο πεξηγξαθόκελεο ππεξεζίεο  .  

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο  

 

Δημοζίεςζη ζε εθνικό επίπεδο  

Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο θαηαρσξείηαη ζην Κεληξηθό Ηιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ)  

Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο θαηαρσξείηαη αθόκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ Δ..Η.ΓΗ..:  

"http://www.promitheus.gov.gr/" 

Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο δεκνζηεύεηαη ζηνλ Διιεληθό Σύπν θαη αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν, ζηνλ 

ηζηόηνπν https://diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΓΔΙΑ)  

Η Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί επίζεο  ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε 

δηεύζπλζε (URL) :   www.mykonos.gr   

http://www.mykonos.gr/
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Η δαπάλε ησλ δεκνζηεύζεσλ ζηνλ Διιεληθό Σύπν βαξύλεη ηνλ αλάδνρν. 

Επικοινυνία - Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα ηηρ ύμβαζηρ 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο, θαζώο 

θαη όιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηώλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινύληαη κε ηε ρξήζε ηεο 

πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ), κέζσ ηεο 

Γηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο. 

 Επίζηρ οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να έσοςν ππόζβαζη ζηο πεπιεσόμενο ηηρ διακήπςξηρ και ζε όλα ηα 

έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ μέζω ηηρ ιζηοζελίδαρ ηος Δήμος Μςκόνος www.mykonos.gr, απ’ όπος μποπούν 

να ηα ππομηθεύονηαι δωπεάν. 

Παποσή διεςκπινίζευν 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ηο απγόηεπο 8 ημέπερ πξηλ 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη απαληώληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ 

δηαγσληζκνύ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr , ηνπ Δ..Η.ΓΗ., ηο απγόηεπο 

ενηόρ ηεζζάπυν ημεπών πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.  Αηηήκαηα 

παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ – δηεπθξηλίζεσλ  ππνβάιινληαη από εγγεγξακκέλνπο  ζην 

ζύζηεκα νηθνλνκηθνύο θνξείο, δειαδή από εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο 

έρνπλ ρνξεγεζεί (όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθό πξόζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθό αξρείν κε ην 

θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ 

ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξόπν είηε ην ειεθηξνληθό αξρείν πνπ ηα ζπλνδεύεη δελ είλαη ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.  

 

 

                                 Ο Δημαπσεύυν  

 

                                                                                                     Νικόλαορ Ανδ. Γκέλορ 

                                                                                            Ανηιδήμαπσορ Οικονομικών και  

                                                                                                   Διοικηηικών Τπηπεζιών 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.mykonos.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


ΑΔΑ: Ω8ΞΝΩΚΚ-ΦΙ8


		2018-03-19T15:19:01+0200
	Athens




