
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            Μύθνλνο, 22/12/2017 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ                                                Αξηζ. Πξση. : -12681- 

ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 
ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ  

«Μίζθυζη μησανήμαηορ θπςμμαηιζηή – ηεμασιζηή  ογκυδών, αζηικών και βιομησανικών 

αποππιμμάηυν με σειπιζηή για διάζηημα έξι (6) μηνών και δεκαπένηε (15) ημεπών» 

 

Κυδικόρ NUTS  έδπαρ αναθέηοςζαρ Απσήρ: EL 422 

Κυδικόρ NUTS ηόπος εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ: EL 422 

CPV: 90513000-6 

 
Ο Γήκαξρνο Μπθόλνπ, έρνληαο ππόςε ηελ ππ’αξηζκ. 173/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ, πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο για ηην 

Μίζθυζη μησανήμαηορ θπςμμαηιζηή – ηεμασιζηή  ογκυδών, αζηικών και βιομησανικών 

αποππιμμάηυν με σειπιζηή για διάζηημα έξι (6) μηνών και δεκαπένηε (15) ημεπών, κε 

πξνϋπνινγηζκό 72.540,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (24%)  και κπιηήπιο ανάθεζηρ ηηρ 

ζύμβαζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά, μόνο βάζει ηηρ ηιμήρ. 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 86 θαη 117 ηνπ λ. 4412/16. 

 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 1) Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα θαηαηεζνύλ από ηνπο δηαγσληδόκελνπο κέρξη ηηο 23/01/2018 θαη 

από ώξα 10:30 π.κ. έσο 11:00 π.κ., ή λα απνζηαινύλ ηαρπδξνκηθά ζηελ Σαρ/θή  Γ/λζε ΓΗΜΟ 

ΜΤΚΟΝΟΤ (Γεκαξρείν Μπθόλνπ, Αθηή Κακπάλε, Μύθνλνο, Σ.Κ. 84600). 

 2) ε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθνξέο απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά, ε πξνζεζκία ιήγεη ηελ 

πξνεγνύκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.  

 Οη πξνζθνξέο πνπ δελ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά θαηαηίζεληαη απηνπξνζώπσο από ηνπο 

δηαγσληδνκέλνπο, ζύκθσλα θαη κε ηα θαησηέξσ νξηδόκελα, ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνύ ζηηο 23-01-

2018 από ώξα 10:30 π.κ. έσο 11:00 π.κ., κεηά ην πέξαο ηεο νπνίαο ιήγεη ε πξνζεζκία θαηάζεζεο ησλ 

πξνζθνξώλ.  

 3) Οη εθπξόζεζκεο πξνζθνξέο επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνύλ. Κακηά πξνζθνξά δελ 

γίλεηαη δεθηή εθηόο εάλ ε επίδνζε ησλ πξνζθνξώλ ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή θαη κεηά ηελ ώξα απηή. 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

 Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη  ε πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη 

πποζθοπά, μόνο βάζει ηηρ ηιμήρ. 

 

ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό έρνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά 

θαζώο θαη νη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ θαη νη ζπλεηαηξηζκνί πνπ αζθνύλ εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα 

ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο  παξνύζαο δηαθήξπμεο ,  θη εηδηθόηεξα αλαγλσξηζκέλα θπζηθά θαη 

λνκηθά πξόζσπα πνπ αζρνινύληαη κε ηελ παξαγσγή, εκπνξία,  δηάζεζε θαη  κίζζσζε   κεραλεκάησλ 

ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή, δπλάµεη ηεο λνµνζεζίαο ηνπ θξάηνπο µέινπο ζην νπνίν είλαη 

εγθαηεζηεµέλνη θαη παξέρνπλ ερέγγπα άξηηαο εθηέιεζεο ηεο ζύµβαζεο. 

ΑΔΑ: 6ΣΦΠΩΚΚ-ΧΥΒ



 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο για σπονικό διάζηημα 120 ημεπών, ην νπνίν 

ππνινγίδεηαη από ηελ επόκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΔΓΓΤΗΔΙ 

1. Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016, ε 

εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζε ζπλνπηηθό δηαγσληζκό δελ απαηηείηαη. 

 

2. Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ 

 Η εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηό πέληε ηνηο εθαηό (5%) επί ηεο ζπλνιηθήο 

ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ – ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ 

 Οη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνύλ λα έρνπλ πιήξε πξόζβαζε ζηα ηεύρε ηνπ 

δηαγσληζκνύ επηζθεπηόκελνη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ www.mykonos.gr. Γεληθέο 

πιεξνθνξίεο παξέρνληαη θαη από ηε Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο, ηειέθσλν 2289022948, θαμ 26005. 

 

Η παξνύζαο πεξίιεςε δηαθήξπμεο: 

 Θα αλαξηεζεί ειεθηξνληθά ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ πξνγξάκκαηνο « ΓΙΑΤΓΔΙΑ» 

 Θα δεκνζηεπζεί ζηνλ εκεξήζην Σύπν.                          

 
                                                            

                                                                                                            Ο Γήμαπσορ Μςκόνος 

 

 

 

                    Κυνζηανηίνορ Π. Κοςκάρ 

http://www.mykonos.gr/
ΑΔΑ: 6ΣΦΠΩΚΚ-ΧΥΒ
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