
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

για τθν επιλογι αναδόχου  καταςκευισ του ζργου: 

«υντθριςεισ και αποκαταςτάςεισ δρόμων του Διμου Μυκόνου» 

Επωνυμία  
Επίςθμθ Επωνυμία Διμοσ Μυκόνου -  Σαχυδρομικι Δ/νςθ:  Ακτι Καμπάνθ Μφκονοσ  

ΣΚ 84600 Σθλ. 2289028557, Telefax: 2289028567 E-mail:  mayor@mykonos.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ  : Γ. Ροφςςοσ τθλ. : 2289028557 

Σόποσ εκτζλεςθσ του ζργου: Μφκονοσ, Ελλάδα. NUTS: EL 422 KYKLADES 

Επικοινωνία: Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο "θλεκτρονικοί 
διαγωνιςμοί" τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, ςτο ΚΗΜΔΗ, κακϊσ και ςτθν 
ιςτοςελίδα του Διμου Μυκόνου ςτθν διεφκυνςθ www.mykonos.gr. 

CPV: 45233140-2 (Οδικά Ζργα) 

φντομθ Περιγραφι:  φμφωνα με τθ μελζτθ, το ζργο περιλαμβάνει εργαςίεσ ςυντιρθςθσ 

και αποκατάςταςθσ ςε επιμζρουσ τμιματα του υφιςτάμενου οδικοφ δικτφου τθσ Νιςου 

Μυκόνου, των οποίων το ςυνολικό εκτιμϊμενο μικοσ ανζρχεται ςε 31,5 km περίπου. 

υγκεκριμζνα, προβλζπεται θ ςυντιρθςθ και θ αποκατάςταςθ ηθμιϊν ςε οδοςτρϊματα, θ 

αντικατάςταςθ και θ επζκταςθ ςτθκαίων αςφαλείασ, θ αντικατάςταςθ και ςυμπλιρωςθ 

τθσ οδικισ ςιμανςθσ κακϊσ και θ προςαρμογι τθσ ςτάκμθσ των φρεατίων ςτισ νζεσ 

ςτάκμεσ που κα προκφψουν από τισ αςφαλτοςτρϊςεισ.  

Εκτιμϊμενθ υνολικι Αξία: 4.947.472.92Ευρϊ (πλζον Φ.Π.Α.) 

Απαγορεφονται οι εναλλακτικζσ προςφορζσ 

Διάρκεια φμβαςθσ: Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε δεκαοκτϊ 

(18) μινεσ από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κριτιριο Ανάκεςθσ 
Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) . 
 
Προχποκζςεισ υμμετοχισ: 

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

δραςτθριοποιοφνται ςε ζργα κατθγορίασ ΟΔΟΠΟΙΪΑ 3θσ Σάξθσ και άνω του Μ.Ε.ΕΠ. και 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 3θσ Σάξθσ και άνω του Μ.Ε.ΕΠ.και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
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α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

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

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

γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω 

υμφωνίασ, 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. 

 Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. 

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. ε 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). 

Λόγοι Αποκλειςμοφ: φμφωνα με το άρκρο 73 του Ν4412/2016 και του άρκρου 22Α τθσ 

Διακιρυξθσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ: Όςον αφορά τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ 

δραςτθριότθτασ, απαιτείται  οι οικονομικοί φορείσ να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςχετικό 

επαγγελματικό μθτρϊο που τθρείται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ςφμφωνα με τα 

αναλυτικά αναφερόμενα ςτθ διακιρυξθ 

Εγγφθςθ υμμετοχισ: Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ από 

τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ, κατά τουσ όρουσ τθσ παρ. 1 α) του άρκρου 72του 

ν. 4412/2016, εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των 

98.950,00  ευρϊ .  

τθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει κα τον 

όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που 

ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτι διαδικαςία για τθ ςφναψθ θλεκτρονικϊν δθμοςίων 

ςυμβάςεων κάτω των ορίων του Ν 4412/2016. 

Φάκελοι Προςφορϊν: Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ 

θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  του ΕΗΔΗ, μζχρι τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που αναφζρεται κατωτζρω , ςε θλεκτρονικό φάκελο του 

ςυςτιματοσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν αναλυτικι διακιρυξθ.  

Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν: Κάκε υποβαλλόμενθ προςφορά δεςμεφει τον ςυμμετζχοντα 

ςτον διαγωνιςμό κατά τθ διάταξθ του άρκρου 97 του ν. 4412/2016, για διάςτθμα εννζα  

(9)μθνϊν, από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν. 

Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται  θμζρα 
Σρίτθ   26/6/2018 και ϊρα  10:00 π.μ. 
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Ωσ θμερομθνία και ϊρα θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ  των προςφορϊν ορίηεται θ 
θμζρα Σρίτθ  3/7/2018 και ϊρα 10:00 π.μ.  

 

Γλϊςςα Διαδικαςίασ: Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και 

τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από 

επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 

δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ υνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το 

ν.1497/1984  

Χρθματοδότθςθ: Σο ζργο χρθματοδοτείται από ιδίουσ πόρουσ του Διμου Μυκόνου και κα 

βαρφνει τον Κ.Α.  30.7333.0106 οικονομικοφ ζτουσ 2018 και τουσ αντίςτοιχουσ του 2019-

2020 

Ενςτάςεισ  

Ενςτάςεισ υποβάλλονται θλεκτρονικά, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 

ςυςτιματοσ ςφμφωνα με τα αναλυτικά οριηόμενα ςτο άρκρο 4,3 τθσ αναλυτικισ 

διακιρυξθσ  

Άλλεσ πλθροφορίεσ: 

Η ζγκριςθ των όρων διακιρυξθσ  του δθμοπρατοφμενου ζργου  ζγινε με τθν υπ' αρικμό 

50/2018 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ  του Διμου Μυκόνου  και  το αποτζλεςμα 

του διαγωνιςμοφ  κα εγκρικεί επίςθσ από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Μυκόνου 

        Η παροφςα προκιρυξθ κα αναρτθκεί ςτο ΚΗΜΔΗ και ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ και κα 

δθμοςιευκεί ςτον Σφπο ςφμφωνα με το Νόμο. Σα ζξοδα δθμοςίευςθσ κα βαρφνουν τον 

ανάδοχο.  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΤΚΟΝΟΤ  

 

                                                        ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ 
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