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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
«Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου

Μυκόνου»

Ο Δήμος Μυκόνου προκηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης
της εργασίας : «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων
του Δήμου Μυκόνου» για χρονικό διάστημα (24) μηνών με δυνατότητα παράτασης
για άλλους (12) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 2.412.000€ και για τα τρία έτη
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι :  H  Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός
κοινοχρήστων  χώρων  του  Δήμου  Mυκόνου  και  ειδικότερα:   χειρωνακτικός
οδοκαθαρισµός,  µηχανικήοδοσάρωση,   αποκοµιδή   αστικών  απορριµµάτων  και
ανακυκλωσίμων  υλικών  ,  αποκομιδή   ογκωδών  αντικειμένων  και  απορριμμάτων,
καθαρισμός τουαλετών, πλύσιμο κάδων απορριμμάτων, διάθεση πάγιου εξοπλισμού. 

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. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ έναρξης υποβολής προσφορών:  25/05/2015 ώρα 07.00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ λήξης υποβολής προσφορών: 01/06/2015, 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 (διαχείριση απορριμμάτων) 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
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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 πενήντα (150) 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  έχει  σταλεί  για  δημοσίευση  στην  Επίσηµη  Εφηµερίδα
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις  09/04/2015,  και  θα δηµοσιευθεί  στο Φ.Ε.Κ./Τεύχος
∆∆Σ  και  στον  Τύπο.  Τα  έξοδα  δηµοσίευσης  (περίπου  700  €)  θα  βαρύνουν  τον
ανάδοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ MYKONOY

Κωνσταντίνος Π. Κουκάς
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