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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος  Β)
Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Ο Δήμαρχος Μυκόνου προκηρύσσει  ανοικτή δημοπρασία με ανοιχτή διαδικασία  (Τύπος Β)  για
έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17, για την επιλογή
αναδόχου  για  την  κατασκευή  του  έργου  ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  ΟΔΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ, προϋπολογισμού 199.260,00Ευρώ (με Φ.Π.Α. 23%),  που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις  του ν.  3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων
(ΚΔΕ)  και την με αριθμό 21/2015 Μελέτη όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και υπογράφηκε από τη Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Τα Δημοτικά και Κοινοτικά Έργα εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις:
Α) Του Π.Δ. 410/95 περί Κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο Νόμου με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας» των ισχυουσών διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκαν και
συμπληρώθηκαν.
Β)  Του  Π.Δ.  28/1980  περί  εκτελέσεως  έργων  και  προμηθειών  των  Ο.Τ.Α.  κατά  το  μέρος  που  δεν
αναφέρονται στην  εκτέλεση των έργων όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.
Γ) Τον Ν.1418/84 περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων και του εις εκτέλεση αυτού
εκδοθέντος  Π.Δ. 609/85 «περί  κατασκευής των δημοσίων έργων» καθώς και του Π.Δ. 171/87 «περί
ρυθμίσεων έργων Ο.Τ.Α.».
Δ) Τον Ν. 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις»
Για την αναθεώρηση εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 1418/84.

Προϊστάμενη  Αρχή  είναι  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Μυκόνου  που  έχει  έδρα  στο  Δήμο
Μυκόνου: Δημαρχείο Μυκόνου, Ακτή Καμπάνη , Μύκονος , 84600 (τηλ. 22890 – 22.201, φαξ. 22890 –
22.229) προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα
ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του έργου) που
ενδεχομένως θα ασκήσουν. 

Διευθύνουσα  /  Επιβλέπουσα  Υπηρεσία  για  την  κατασκευή  του  έργου,  είναι  η  Διεύθυνση  Τεχνικών
Υπηρεσιών  του  Δήμου  Μυκόνου.  Η  δημοπρασία  θα  διενεργηθεί  στο  Δημαρχείο  Μυκόνου,  Ακτή
Καμπάνη , Μύκονος , 84600.

Το  έντυπο  οικονομικής  προσφοράς,  που  θα  συμπληρωθεί  από  τους  διαγωνιζόμενους  και  τα  τεύχη
δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) της διακήρυξης με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8,
διατίθενται  από  το  Δήμο  Μυκόνου,  Δημαρχείο  Μυκόνου,  Ακτή  Καμπάνη  ,  Μύκονος  ,  84600,
Πληροφορίες Μιχαήλ Ασημομύτης – Στάης τηλ.: 2289023261
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι
και την 10 – 09 – 2015. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης
εργάσιμης  ημέρας  από  την  υποβολή  της  αίτησης  χορήγησης.  Για  την  παραλαβή  των  τευχών,  οι
ενδιαφερόμενοι  να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.
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Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  ακόμα,  τηρουμένης  της  ανωτέρω  προθεσμίας,  να  λάβουν  γνώση  των
υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία της αρχής που διεξάγει το
διαγωνισμό  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες.  Μπορούν  επίσης  να  λάβουν  αντίγραφα  αυτών  με
δαπάνες και φροντίδα τους.

Η  παραλαβή  και  εξέταση  των  προσφορών  στην  ανοιχτή  διαδικασία  γίνεται  από  την  Επιτροπή
Διαγωνισμού  αυθημερόν,  σε  δημόσια  συνεδρίαση  και  σε  ενιαίο  στάδιο,  το  οποίο  περιλαμβάνει  τον
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών
και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

Προϋπολογισμός του έργου
Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται σε 199.260,00 Ευρώ και αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών 119.237,60 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 21.462,77 € 
Απρόβλεπτα 21.105,05 € (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 
Αναθεώρηση 194,58 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 37.260,00 €. 

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι ο Δήμος Μυκόνου. 

Η  συνολική  προθεσμία   εκτέλεσης  του  έργου  ορίζεται  σε  90  ημέρες  και  αρχίζει  από  την  ημέρα
υπογραφής  της  σύμβασης.  Οι  αποκλειστικές  και  ενδεικτικές  τμηματικές  προθεσμίες  του  έργου
αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία»   της περ. α) του άρθρου 3 του ΚΔΕ.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ του άρθρου 6 του ΚΔΕ. 
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.

Κριτήριο για την ανάθεση   της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο
άρθρο 26 του ΚΔΕ.

Για  την  έγκυρη  συμμετοχή  στον  διαγωνισμό  κατατίθενται  από τους  διαγωνιζόμενους,  κατά  τους
όρους του άρθρου 157 παρ.1 α) του ν. 4281/2014 (Α 160) και του άρθρου 24 του ΚΔΕ στον βαθμό
που δεν αντίκειται σε αυτό,  εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2%.
επί  του  προϋπολογισμού  της  υπηρεσίας  εκτός  Φ.Π.Α.,  ήτοι  στο  ποσό  των  Τριών  Χιλιάδων
Διακοσίων Σαράντα Ευρώ (3.240,00 €). Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία
που  διεξάγει  το  διαγωνισμό,  είτε  στο  φορέα  κατασκευής,  είτε  στον  κύριο  του  έργου  (όπως  οι
υπηρεσίες  και  φορείς  αναφέρονται  στις  παρ.  1.1,  1,2  και  1.3  της  παρούσας)  και  σε  περίπτωση
διαγωνιζόμενης  κοινοπραξίας  πρέπει  να  είναι  κοινές  υπέρ  όλων  των  μελών  της.  Οι  εγγυητικές
επιστολές  συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές,  αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30
ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 ΚΔΕ και άρθρο 157 παρ. 1 α) του Ν.
4281/14), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι τις 14 Απριλίου 2016.

Ως  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών  στο διαγωνισμό, ορίζεται  η
15η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
Αν  για  οποιονδήποτε  λόγο  δεν  διεξαχθεί  η  δημοπρασία  την  προαναφερθείσα  ημερομηνία  ή  αν
διεξαχθεί  μεν  αλλά  δεν  κατατεθεί  καμιά  προσφορά,  θα  διενεργηθεί  σε  νέα  ημερομηνία  που  θα
καθορίσει  με  πράξη  της  η  Προϊσταμένη  Αρχή  και  η  οποία  θα  γνωστοποιηθεί  με  φαξ  πέντε  (5)
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού
και την ίδια ώρα  (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει  το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό (κατά τη διάταξη του
άρθρου 24 παρ. 2 του ΚΔΕ για διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
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Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί κατά τις παρ. 7 – 9 του άρθρου 15 του ΚΔΕ στο τεύχος
Διακηρύξεων  Δημοσίων  Συμβάσεων  της  Εφημερίδας  της  Κυβέρνησης  και  στον  Ελληνικό  Τύπο,
σύμφωνα  με  την  Εγκύκλιο  της  ΓΓΔΕ/  ΥΠΕΧΩΔΕ  Ε.16/2007.  Οι  δαπάνες  δημοσίευσης  της
διακήρυξης  της  δημοπρασίας,  αρχικής  και  επαναληπτικής,  βαρύνουν  σε  κάθε  περίπτωση  τον
Εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του
έργου. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:  

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη
Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.,  εφόσον ανήκουν στην Α τάξη και  άνω για έργα κατηγορίας
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

β. Προερχόμενες  από  κράτη  -  μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης ή  του  Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)  ή  από κράτη που έχουν  υπογράψει  την  συμφωνία  για  τις
Δημόσιες  Συμβάσεις  (Σ.Δ.Σ.)  του  Παγκόσμιου  Οργανισμού  Εμπορίου  (Π.Ο.Ε.),  ή  που
προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την
Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου ,  στα
οποία  τηρούνται  επίσημοι  κατάλογοι  αναγνωρισμένων  εργοληπτών,  εφόσον  είναι
εγγεγραμμένες  στους  καταλόγους  αυτούς  και  σε  τάξη  και  κατηγορία  αντίστοιχη  με  τις
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες  από ως ανωτέρω β΄  κράτη,  στα  οποία  δεν  τηρούνται  επίσημοι  κατάλογοι
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με
το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 199, παρ. 2γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014. (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι
κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του
25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του
έργου  υπό  τους  όρους  της  παρ.  3  του  άρθρου  16  του  ΚΔΕ.  Το  ποσοστό  συμμετοχής  της  κάθε
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία
αυτή  συμμετέχει  και  δεν  είναι  απαραίτητο  να  αναγράφεται,  στην  περίπτωση  δε  που  αναγραφεί
λανθασμένα,  δεν  επηρεάζεται  το  κύρος  της  συμμετοχής  της  επιχείρησης  και  της  κοινοπραξίας.
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και
Φ.Π.Α.),  εφόσον  δεν  καλείται  στη  δημοπρασία,  αθροίζεται  στον  προϋπολογισμό  της  μεγαλύτερης
κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες  εργοληπτικών  επιχειρήσεων  εγγεγραμμένων  στην  τάξη  Α΄  του  Μ.Ε.Ε.Π.  για  έργα
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου
λόγω κοινοπραξίας).

Κάθε  εργοληπτική  επιχείρηση  συμμετέχει  είτε  μεμονωμένα  είτε  ως  μέλος  ενός  κοινοπρακτικού
σχήματος.  Κατά  τα  λοιπά  εφαρμόζονται  οι  ισχύουσες  διατάξεις  για  τη  συμμετοχή  εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

                                                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ
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