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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Μυκόνου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και
με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή,  για  την  ανάθεση  εκτέλεσης  της  υπηρεσίας
«Διαχείριση  αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς»,  με  διάρκεια  εκτέλεσης  του  έργου  έως  το  τέλος  του
τρέχοντος   έτους  (2015),  συνολικού  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  δαπάνης  30.000,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και την με αριθμό 03/2015
μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Εργατοτεχνικού Προσωπικού του Δήμου Μυκόνου. Η χρηματοδότηση
προέρχεται από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α. Εξόδων 15.6117.0001 (Αμοιβές κτηνίατρου για
σήμανση,  ηλεκτρονική  καταγραφή,  αποπαρασίτωση,  εμβολιασμό  και  στείρωση  αδέσποτων  ζώων)  του
προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 του Δήμου Μυκόνου. 
Η εκτέλεση της  εργασίας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές.  Κριτήριο  ανάθεσης  της  σύμβασης  ορίζεται  η  χαμηλότερη  τιμή   για  το
σύνολο των εργασιών. 
Στο  διαγωνισμό  γίνονται  δεκτοί  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  που  διαθέτουν  σε  μόνιμη  λειτουργία
κτηνιατρική εγκατάσταση, μεταφορικά μέσα για περισυλλογή αδέσποτων ζώων, κτηνιατρικό προσωπικό
και νοσηλευτήριο, που μπορούν να εγγυηθούν την άριστη παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται
αναλυτικά στη σχετική μελέτη του Δήμου, πληρώντας τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 604/77,
του Π.Δ. 463/78 (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από το άρθρο 14 του Ν.3170/03) και της υπ’ αριθμ.
280262/17-12-03  Απόφασης  των  Υπουργών  Εσωτερικών,  Δημοσίας  Διοίκησης  &  Αποκέντρωσης  –
Γεωργίας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά μόνο για το σύνολο των εργασιών της
παρεχόμενης υπηρεσίας.
Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, στις 03-09-2015, ημέρα
Πέμπτη. στα γραφεία του Δήμου Μυκόνου (Κτίριο Βοϊνόβιτς), Γιαλός - Ακτή Καμπάνη, Μύκονος με
ώρα έναρξης παραλαβών προσφορών την 09:30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 10:00 π.μ..
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σε ποσό ίσο με
το 2 % επί της συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο ποσό των
550,46€, και  θα έχει ισχύ ενός (1)  μηνός μετά τη λήξη του χρόνου ισχύς της προσφοράς και θ’
απευθύνεται προς το Δήμο Μυκόνου.  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για
χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την υποβολή τους.
Η παρούσα περίληψη θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα, θα τοιχοκολληθεί στο
Δημοτικό  Κατάστημα  Μυκόνου,  με  αποδεικτικό  τοιχοκόλλησης  και  θα  αναρτηθεί  στο  διαδίκτυο
σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  Οι  δαπάνες  δημοσίευσης της
παρούσας και τυχόν επαναληπτικού διαγωνισμού βαρύνουν τον ανάδοχο. 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού
επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Μυκόνου www  .  mykonos  .  gr. Γενικές πληροφορίες παρέχονται
και  από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Εργατοτεχνικού Προσωπικού,  τηλέφωνο 2289028410,  φαξ
2289023350.
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