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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

                        ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
«Δαπάνες Φύλαξης Κτιρίων και Κοινόχρηστων Χώρων (άρθ. 21 παρ. 11 του Ν.

3731/2008»

Ο Δήμος Μυκόνου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την
παροχή της υπηρεσίας: «Δαπάνες Φύλαξης Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων (άρθ.
21 παρ.  11 του Ν.  3731/2008» [CPV: 79713000-5],  για   χρονικό διάστημα πέντε
μηνών   από  την  υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης,  προϋπολογισμού  135.000  €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή, με τους κατώτερους όρους.  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι : 
Η  προστασία  και  η  ασφάλεια  των  δημοτικών  εγκαταστάσεων  και  κοινόχρηστων
χώρων του Δήμου είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής. Οι
εν  λόγω  υπηρεσίες  αφορούν  στη  φύλαξη  και  ασφάλεια  των  δημοτικών
εγκαταστάσεων  καθώς  και  του  περιβάλλοντα  χώρου  αυτών,  στην  προστασία  των
δημοσίων  αθλητικών  χώρων,  παιδικών  χαρών,  πάρκων  και  πλατειών  από
βανδαλισμούς, δολιοφθορές και καταστροφικές επεμβάσεις τρίτων.
Η παρούσα μελέτη προβλέπει τις παρακάτω ειδικότερες υπηρεσίες:

1. Τη  φύλαξη  και  ασφάλεια  όλων  των  δημοτικών  εγκαταστάσεων  και  του
περιβάλλοντα χώρου αυτών  καθώς και του εξοπλισμού αυτών. Οι παραπάνω
υπηρεσίες  φύλαξης  και  ασφάλειας  θα  υλοποιούνται  από  κατάλληλα
εκπαιδευμένο προσωπικό και νόμιμες μεθόδους και μέσα που θα διαθέτει ο
ανάδοχος για το όλο συμβατικό χρονικό διάστημα.

2. Την αποτροπή εισόδου ατόμων με παραβατική συμπεριφορά σε δημοτικούς
χώρους  και  εγκαταστάσεις,  σχολεία,  γυμναστήρια,  γήπεδα  και  δημοτικά
κτίρια.

3. Την αποτροπή με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και νόμιμα μέσα κάθε
παράνομων ενεργειών (κλοπών, βανδαλισμών, καταστροφών, φωτιάς, κ.τ.λ.)
από άτομα με παραβατική συμπεριφορά.

. 

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  ηλεκτρονικά  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της
διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην
αναλυτική  διακήρυξη. 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΨΔ34ΩΚΚ-ΨΩ7



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ έναρξης υποβολής προσφορών:  11/05/2015 ώρα 08.00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ λήξης υποβολής προσφορών: 18/05/2015, ώρα 23:00.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: τέσσερις  (4)  εργάσιμες  ημέρες
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 12.00 μέσω της
Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Δικαίωμα συμμετοχής :  Oλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά)
συνεταιρισμοί, ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ασκούν το
ιδιαίτερο επάγγελμα (υπηρεσίες ασφαλείας) και διαθέτουν την τεχνογνωσία και τη
σχετική εμπειρία για την εκτέλεση της εργασίας.

Απαιτούμενες  εγγυήσεις: Η  προσφορά  πρέπει  υποχρεωτικά  και  με  ποινή
αποκλεισμού  να  συνοδεύεται  από  Εγγυητική  Επιστολή  Συμμετοχής.   Η  εγγύηση
συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται  σε ποσοστό 2% επί του συνολικού  ποσού του
προϋπολογισμού  της  υπηρεσίας  προ  ΦΠΑ.     Για  την  υπογραφή  της  σχετικής
Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης
Σύμβασης,  το  ύψος  της  οποίας  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  5%  επί  της  αξίας  της
σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Προσφορές : Γίνoνται δεκτές προσφορές που θα αφορούν το σύνολο των εργασιών
της ανωτέρω σύμβασης

Χρόνος ισχύος προσφορών : Eκατόν είκοσι (120) ημέρες προσμετρούμενες από την
επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπρο-
σφορές.

Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του διαγωνισμού:  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από το δικτυακό τόπο του διαγω-
νισμού  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης www.promitheus.gov.gr του  Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφο-
ριών –διευκρινήσεων ,μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς .

Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην
ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.  mykonos.gr όπου πα-
ρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση αυτών.  

Περιληπτική διακήρυξη θα δηµοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος ∆∆Σ και στον Τύπο. Τα
έξοδα δηµοσίευσης (περίπου 700 €) θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

Κωνσταντίνος Π. Κουκάς
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