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Αρ. Πρωτ.: -3826-

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την :

΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΄΄

Ο Δήμος Μυκόνου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
προσφορά για την προμήθεια σκυροδέματος για τη βελτίωση οδοστρωμάτων οδικού δικτύ-
ου Δήμου Μυκόνου όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στις προδιαγραφές της μελέτης.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης  ανέρχεται ενδεικτικά  σε 60.000,00€ συν  9.600,00 € για Φ.Π.Α.
16%. Συνολικά δηλαδή  69.600,00€. 

Η εργασία θα ανατεθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα:

 Στη με αριθ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β) Υπουργική Απόφαση "ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ". 

 Στις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
 Στις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-

ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
 Στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύ-

σεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δημοσίου τομέα – τροποποίηση διατάξεων
του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

 Στις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομί-
ας, οργανωτικά θέματα υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιή-
θηκε κι ισχύει με το Ν. 4320/2015 (άρθρο 37) . 

 Tην Υ.Α.  35130/739/9-8-2010  (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010)  και  των εκάστοτε  ισχυουσών
εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της προμήθειας

 Την υπ’ αριθμόν 16π/2015 μελέτη της  Δ/νσης της Τεχνικής Υπηρεσίας, του Δήμου Μυ-
κόνου 

 Τις αριθ. 37/2015 και 60/2015 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την
έγκριση των τευχών της αρ. 16π/2015 μελέτης της  Δ/νσης της Τεχνικής Υπηρεσίας και
την κατάρτιση των όρων  του πρόχειρου διαγωνισμού .

Η προμήθεια αφορά άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ΟΔΟ-2522 για την επίστρωση και βελτί-
ωση τμημάτων των οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου του Δήμου Μυκόνου  συνολικής ποσότητας
600 m3 , όπως αναλυτικά αναφέρεται στη μελέτη.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα στις 21-05-2015,  ημέρα Πέμπτη και ώρα
10:30 π.μ, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Ως ώρα λήξης των προσφορών ορίζεται η 10:30 π.μ.
της ίδιας ημέρας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που έχουν άδεια λειτουργίας παραγωγής
έτοιμου σκυροδέματος.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη δια -
δικασία όλοι οι Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο.
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Οι ως άνω συμμετέχοντες πρέπει να έχουν τα προσόντα που απαιτούνται όπως αυτές περιγράφο-
νται στην διακήρυξη και στη μελέτη της υπηρεσίας.

Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, με ποσό που θα καλύπτει το 2% του προϋπολογισμού της συνολικής αξίας
του διαγωνισμού, χωρίς το Φ.Π.Α. (1.200,00 ευρώ).

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη. 

Τεύχη της διακήρυξης μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δημοτικό κατάστημα του
Δήμου Μυκόνου.
Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης, θα δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες (τηλέφωνο: 22890 28557, φαξ: 22890 28567).

        Μύκονος, 13–05–2015

                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

                                                                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ  
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