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ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ  

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ: 

 

“Έργα επιζκεσής και ζσνηήρηζης δημοηικών κηιρίων 2016” 

 
Ο Δήκαξρνο Μπθόλνπ, έρνληαο ππόςε ηελ ππ’αξηζκ. 31/2016 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 

ηνπ Δήκνπ Μπθόλνπ, πξνθεξύζζεη αλνηθηή δεκνπξαζία κε ζθξαγηζκέλεο Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κε 

θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε ηηκή γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ: «Έργα επιζκεσής και 

ζσνηήρηζης δημοηικών κηιρίων 2016» γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, 

πξνϋπνινγηζκνύ 100.000,00 Επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. (23%). 

 

Η δεκνπξαζία ζα δηελεξγεζεί ζηo Δεκαξρείν Μπθόλνπ, Αθηή Κακπάλε, ζηε Μύθνλν, ζύκθσλα κε ηα 

αλαθεξόκελα ζηελ αλαιπηηθή  δηαθήξπμε.  

 

Δικαίωμα σμμεηοτής: Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο νη 

νπνίεο ζπκκεηέρνπλ είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο ελόο θνηλνπξαθηηθνύ ζρήκαηνο (θνηλνπξαμία), 

ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε ζπκκεηνρή εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεσλ ζε δηαγσληζκνύο 

γηα ηελ θαηαζθεπή Δεκνζίσλ Έξγσλ. 

 

Απαιηούμενες Εγγσήζεις: Η εγγύεζε γηα ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό νξίδεηαη ζε 1.626,02 επξώ (2% 

ηεο ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ), πνπ ζα απεπζύλεηαη 

είηε ζηελ ππεξεζία πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκό, είηε ζηνλ θνξέα θαηαζθεπήο, είηε ζηνλ θύξην ηνπ 

έξγνπ (όπσο νη ππεξεζίεο θαη θνξείο αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 1.1, 1,2 θαη 1.3 ηεο αλαιπηηθήο 

δηαθήξπμεο) θαη ζε πεξίπησζε δηαγσληδόκελεο θνηλνπξαμίαο πξέπεη λα είλαη θνηλέο ππέξ όισλ ησλ 

κειώλ ηεο. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ύκβαζεο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη Εγγπεηηθή 

Επηζηνιή Καιήο Εθηέιεζεο ύκβαζεο, ην ύςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5% επί ηεο αμίαο 

ηεο ζύκβαζεο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

 

Διάθεζη εγγράθων-ζηοιτείων ηοσ διαγωνιζμού: Σν έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, πνπ ζα 

ζπκπιεξσζεί από ηνπο δηαγσληδόκελνπο θαη ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο δηαηίζεληαη από  ηνλ Δήκν 
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Μπθόλνπ, Δεκαξρείν Μπθόλνπ, Αθηή Κακπάλε, Μύθνλνο, 84600, Πιεξνθνξίεο Υαηδελάθε 

Επαγγειία, ηει 22890 28557 ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο.  

Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ ζηνλ δηαγσληζκό, νξίδεηαη η 

17/05/2016, εκέξα Σξίηε. Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 10:00 π.μ.  

Σα έμνδα δεµνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο, αξρηθήο θαη επαλαιεπηηθήο, ζα βαξύλνπλ 

ηνλ αλάδνρν. 

                                                                                  
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ 
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