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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Μύκονος, 25/05/2015 

Αρ. Πρωτ.: -4278-

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την :

΄΄ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΄΄

Ο Δήμος Μυκόνου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
προσφορά  για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας : «Λειτουργία χώρου υγειονομικής τα-
φής απορριμμάτων  Δήμου Μυκόνου»,  όπως αναλυτικότερα περιγράφεται  στις προδιαγραφές
της μελέτης.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης  ανέρχεται ενδεικτικά  σε 59.911,95 €  συν  7.788,55 € για Φ.Π.Α.
13%. Συνολικά δηλαδή  67.700,50 €.
Η εργασία θα ανατεθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα:

 Στις διατάξεις του ΠΔ 28/1980
 Στις διατάξεις του Ν. άρθρου 209 του Ν. 3463/06(ΔΚΚ) όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει 
 Στον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-

κησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 Στις διατάξεις του Ν. 2362/1995 
 Στην  υπ'  αριθ.  35130/739/09.08.2010  (ΦΕΚ  1291/11.08.2010  τεύχος  Β)  απόφαση

Υπουργού Οικονομικών
 Στον Ν. 3979/2011 και

 Την υπ’ αριθμόν 20/2015 μελέτη της  Δ/νσης της Τεχνικής Υπηρεσίας, του Δήμου Μυ-
κόνου 

 Τις με αριθ. 82/2015 και 83/2015 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την
έγκριση των τευχών της αρ. 20/2015 μελέτης της  Δ/νσης της Τεχνικής Υπηρεσίας και
την κατάρτιση των όρων  του πρόχειρου διαγωνισμού .

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να λειτουργήσει τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δήμου
Μυκόνου. Αναλαμβάνει,  επίσης την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού της εγκατάστασης και
την επισκευή ή εκκίνηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα στις 03-06-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα
11:00 π.μ, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Ως ώρα λήξης των προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ.
της ίδιας ημέρας.

Στη διαδικασία δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε κοινοπρα-
ξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί κοινοπραξιών) 

 προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., και είναι εγγεγραμμένα στα Επαγ-

γελματικά ή Εμπορικά Μητρώα του κράτους. 

 προέρχονται από κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του

Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου ή κράτη που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές Συμφωνίες ή

Συμφωνίες Σύνδεσης με την Ε.Ε. και είναι εγγεγραμμένα σε Επαγγελματικά ή Εμπορικά

Μητρώα του αντίστοιχου κράτους ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη πα-

ράγραφο.
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 προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και είναι εγγεγραμμένοι στους επί-

σημους καταλόγους εγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών της κατηγορίας 16 του Παραρτή-

ματος II A της οδηγίας 2004/18/ΕΚ με αριθμό αναφοράς CPC 94020 και αριθμούς αναφο-

ράς CPV 90123100-6. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 52 παρ. 2

και 3 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

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.
Οι ως άνω συμμετέχοντες πρέπει να έχουν τα προσόντα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση
των εργασιών όπως αυτές περιγράφονται 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. (1.198,24 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 το Δημοτικό κατάστημα, κατά τις εργάσι-
μες  ημέρες  και  ώρες  (τηλέφωνο:  2289023261  κο  Μιχαήλ  Ασημομύτη  –  Στάη,  email:
massimomitis@mykonos.gr).

        Μύκονος, 25–05–2015

                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

                                                                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ  
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