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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΡΦΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ» 

Ο  Δήμαρχος  Μυκόνου  προκηρύσσει  ανοικτό  διαγωνισμό  για  την  επιλογή  αναδόχου

κατασκευής  του  έργου:  «Αντικατάσταση  συνθετικού  χλοοτάπητα  στη  θέση  Κόρφος

Μυκόνου», με προϋπολογισμό 135.000,00 ΕΥΡΩ. (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), σύμφωνα με

τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής

δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και β) τους όρους διακήρυξης.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες εργασίες: 

 Θα αποξηλωθούν ο υπάρχον  χλοοτάπητας  και  θα αποθηκευθεί  με  μέριμνα  του

αναδόχου σε σημείο που θα υποδειχτεί από την υπηρεσία - οι υφιστάμενες εστίες

ποδοσφαίρου και τα στερεά εγκιβωτισµού τους.

 Διαμόρφωση – ισοπέδωση και συμπύκνωση με μηχανικά η άλλα μέσα όπου αυτό

χρειαστεί κατά την κρίση της υπηρεσίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναγκαία

επιπέδωση καθώς και οι απαιτούμενες ρήσεις στην βάση που θα τοποθετηθεί ο

συνθετικός χλοοτάπητας.

 Τοποθέτηση του χλοοτάπητα επί της διαµορφωµένης επιφανείας.

 Μεταφορά αυτού εντός του γηπέδου σε ρολά και άπλωµα εγκάρσια του διαµήκους

άξονα του γηπέδου. Ένωση των ρολών και συγκόλληση στην κάτω πλευρά τους µε

χρήση  ειδικών  ταινιών.  Τα  ρολά  του  συνθετικού  χλοοτάπητα  πρέπει  κατά  την

τοποθέτηση τους να απλωθούν και να τεντωθούν µε ειδικά εργαλεία ώστε να µην

υπάρχουν ανωµαλίες ή «σκαλοπάτια» στον αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στις µεταξύ

τους ενώσεις. Χτένισµα των ινών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα τεύχη

δημοπράτησης  από  το  Δημοτικό  κατάστημα,  Παραλία  Μυκόνου,  Πληροφορίες:  Μιχαήλ

Ασημομύτης – Στάης, τηλ.: 2289023261.

Τα  στοιχεία  αυτά  χορηγούνται  στους  ενδιαφερόμενους  από  την  αρχή  που  διεξάγει  το

διαγωνισμό  μέχρι  τρεις  εργάσιμες  ήμερες  από  την  διεξαγωγή  του  διαγωνισμού.  Εφόσον

ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από

την  υποβολή  της  αίτησης  χορήγησης.  Για  την  παραλαβή  των  τευχών,  οι  ενδιαφερόμενοι

καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε ....., εκτός αν αναλάβουν την

αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.  

   ΑΝΑΡΤHΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: 6ΖΖ5ΩΚΚ-03Π



Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.

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 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 και 1ης τάξη (η

και τη 2η τάξη εντος Νομό και σε  γειτονικό ) για έργα κατηγορίας Οικοδομικά 

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 Ν.

3669/08 (ΚΔΕ)(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 Ν. 3669/08 (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. 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  στα   Μ.Ε.Ε.Π.  για  έργα

κατηγορίας Οικοδομικα, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08

(ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

-  Κάθε  εργοληπτική  επιχείρηση  συμμετέχει είτε  μεμονωμένα  είτε  ως  μέλος  ενός

κοινοπρακτικού  σχήματος.  Γίνονται  επίσης  δεκτές  και  μεμονωμένες  εργοληπτικές

επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του
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άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες

διατάξεις  για  τη  συμμετοχή  εργοληπτικών  επιχειρήσεων  σε  διαγωνισμούς  για  την

κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά

τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1 α) του Ν. 4281/2014 (Α 160) και τους όρους του άρθρου

24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2%

επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 2.239,20€ ΕΥΡΩ.

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

Κάθε  υποβαλλόμενη  προσφορά  δεσμεύει  το  συμμετέχοντα  στο  διαγωνισμό  (κατά  τη

διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για διάστημα έξι (6) μηνών από την

ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα των επί μέρους

ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) . 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από  την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Μυκόνου.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 30 τριάντα ημέρες. και αρχίζει από

την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Μυκόνου και υπόκειται στις κρατήσεις

που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου

27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93).

                                                                    Ο Δήμαρχος Μυκόνου
                           

                                         Κωνσταντίνος Π. Κουκάς
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