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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Μύκονος, 28/12/2015 

Αρ. Πρωτ.: -11147-

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΩΝ 2015-
2016»

Ο Δήμος Μυκόνου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 29 του ΚΔΕ.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης  ανέρχεται ενδεικτικά σε 56.910,57 € συν 13.089,43 € για Φ.Π.Α.
23%. Συνολικά δηλαδή  70.000,00€. 
Για το έργο αυτό ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις:

1. Ο  Ν.  3669/2008  «Κυρωση  της  κωδικοποιησης  της  νομοθεσιας  κατασκευης  δημοσιων
εργων» (ΚΔΕ) 

2. Ο Ν.1418/84 «Δημοσια εργα και ρυθμισεις συναφων θεματων» οπως τροποποιηθηκε και
ισχυει. 

3. Το ΠΔ 472/85 σε εφαρμογη των αρθρων 15, 16 και 17 του Ν.1418/84, οπως τροποποιηθηκε
και ισχυει. 

4. Το ΠΔ 609/85 Κατασκευη Δημ. Εργων σε εκτελεση του Ν. 1418/84, οπως τροποποιηθηκε
και ισχυει. 

5. Η Ε 50/4-4-1984 (πρωτες οδηγιες για το νεο Ν.1418/84) 
6. Η ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν.294/18-3-85 σχετικη με τα μητρωα επιχειρησεων κατασκευης Δημοσιων

Εργων και αλλες ρυθμισεις οπως τροποποιηθηκε και ισχυει 
7. Η Ε 60/11-4-85 οδηγιες για την εφαρμογη των νεων οριων προϋπολογισμου εργων και την

Δ17/01/40/Φ.Ν.294/4-4-90 αποφαση Υπουργου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., οπως τροποποιηθηκε και ισχυει

8. Ο Ν679/77 οπως ισχυει μετα το αρθρο 28 παρ. Ιβ και παρ. 2α του Ν1418/84 ο Ν2386/1953
συμφωνα με το Ν.1418/84 αρθρο 28 παρ 2β. 

9. Οι διαταξεις  για την ΤΟΠΙΚΗ Αυτοδιοικηση καθως και  το ΠΔ171/87 «Περι  οργανων που
αποφασιζουν και ειδικες ρυθμισεις σε θεματα εργων που εκτελουνται απο τους ΟΤΑ» 

10. Ο  Οργανισμος  Εσωτερικης  Οργανωσης  και  Λειτουργιας  των  υπηρεσιων  του  Δημου
Μυκόνου. 

11. το ΠΔ 13-08-1976 ΦΕΚ 336΄Δ. “Περί αναθεωρήσεως των όρων και περιορισμών δόμησης
του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Μυκόνου.¨

12. Ο Ν. 3463/2006 «Κωδικας Δημων & Κοινοτητων» 
13. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τευχος Α’) «Νεα Αρχιτεκτονικη της Αυτοδιοικησης και

της  Αποκεντρωμενης Διοικησης – Προγραμμα Καλλικρατης» 
14. Οι  σε  εκτελεση  των  ανωτερω  διαταξεων  εκδοθεισες  κανονιστικες  πραξεις  (εφοσον  δεν

περιλαμβανονται στην κωδικοποιηση), καθως και λοιπες διαταξεις που αναφερονται ρητα η
απορρεουν απο τα οριζομενα στα συμβατικα τευχη της παρουσας εργολαβιας και γενικοτερα
καθε  διαταξη (Νομος,  Π.Δ.,  Υ.Α.)  και  ερμηνευτικη εγκυκλιος που διεπει  την  αναθεση και
εκτελεση του εργου, εστω και αν δεν αναφερονται ρητα.

Αναλυτικά το αντικείμενο του αναδόχου περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση και την Τεχνική Περιγραφή,
Προϋπολογισμό και στο Τιμολόγιο της μελέτης 34/2015 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυκόνου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
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Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Μυκόνου, Ακτή Καμπάνη, Μύκονος, 84600 ενώπιον
της  Επιτροπής  Διενέργειας  Διαγωνισμών και  Αξιολόγησης  των  Αποτελεσμάτων,  την  ημερομηνία
26/01/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.. Ως ώρα λήξης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.
της ίδιας ημέρας.

Δικαίωμα  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  έχουν  μεμονωμένες  εργοληπτικές  επιχειρήσεις  ή
κοινοπραξίες  αυτών  εγγεγραμμένες  στο  Μητρώο  Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων  (Μ.Ε.ΕΠ.)  που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας
Οικοδομικά.

Για τη συμμετοχη στον διαγωνισμο πρεπει  να κατατεθουν,  απο καθε διαγωνιζομενο,  εγγυησεις
συμμετοχης  συνολικού  ποσού  1.127,94  €  (2%)  του  προϋπολογισμού,  οι  οποιες  θα
απευθυνονται στην Αναθετουσα Αρχη και θα παρεχονται οπως οριζεται στην παρ. 1 του αρθρου 23
του  ΠΔ  609/85.  Οι  εγγυησεις  θα  ειναι  κοινες  υπερ  ολων  των  μελων  της  Κοινοπραξιας,  στην
περιπτωση που ο Προσφερων / Διαγωνιζομενος ειναι κοινοπραξια εργοληπτικων επιχειρησεων. 
Οι παραπανω εγγυητικες επιστολες, θα ειναι χωρις χρονικο περιορισμο ισχυος η θα ισχυουν το
λιγοτερο για διαστημα 60 ημερολογιακων ημερων, απο την ημερομηνια δημοπρατησης. (Αρθρο 23
του Π.Δ. 609/85 οπως ισχυει). 
Το  έντυπο  της  οικονομικής  προσφοράς  διατίθεται  από  το  Δημοτικό  Κατάστημα,  Δημαρχείο
Μυκόνου,  Ακτή  Καμπάνη,  Μύκονος,  84600,  Πληροφορίες  Μιχαήλ Ασημομύτης  -  Στάης, τηλ
22890 22201 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία
του  Δήμου Μυκόνου. Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα από το δημόσιο διαδικτυακό τόπο του
Δήμου: www.mykonos.gr

        Μύκονος, 28–12–2015

                                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ  
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