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ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗ 

“ΝΑΤΑΓΟΧΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΟΛΤΤΥΝΑΣΧΝ ΠΑΡΑΛΙΧΝ ΜΤΚΟΝΟΤ,  

ΕΣΟΤ 2016”. 

 

Ο Γήκαξρνο Μπθόλνπ, έρνληαο ππόςε ηελ ππ’αξηζκ. 29/2016 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ, πξνθεξύζζεη ειεθηξνληθό αλνηρηό δεκόζην δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο, κε ζπκπιήξσζε ηηκνινγίνπ, με κριηήριο καηακύρφζης ηην ηετνοοικονομικά 

ζσμθερόηερη προζθορά για ηην παροτή σπηρεζιών νασαγοζφζηικής κάλσυης πολσζύτναζηφν 

παραλιών ηοσ Δήμοσ Μσκόνοσ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/80, ηνπ Ν, 3463/2006, 

Ν.3852/2010 γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ εθηέιεζεο ηεο παξαπάλσ εξγαζίαο, προϋπολογιζμού 

192.500,000 εσρώ μη ζσμπεριλαμβανομένοσ Φ.Π.Α. 

Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ειεθηξνληθά κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..), κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο 

www.promitheus.gov.gr ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ αλαιπηηθή  δηαθήξπμε.  

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΔΗΓΗ: 15/04/2016   

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 18/04/2016 θαη ώξα 

08:00. 

 ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 04/05/2016 θαη 

ώξα 18:00. 

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη ώξα 10:00 κέζσ ηεο  Γηαδηθηπαθήο 

πύιεο  www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. 

Δικαίφμα ζσμμεηοτής:  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό έρνπλ όια ηα θπζηθά ή λνκηθά 

πξόζσπα, ζπλεηαηξηζκνί θαη ελώζεηο, θνηλνπξαμίεο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά θαη εθηεινύλ 

αληίζηνηρα έξγα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ θαη δηαζέηνπλ ην απαηηνύκελν πξνζσπηθό, 

ηνλ απαηηνύκελν εμνπιηζκό, ηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ εκπεηξία γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη έρνπλ 

εθηειέζεη ήδε κε επηηπρία αληίζηνηρεο (αθξηβώο) εξγαζίεο ζπγθξίζηκεο έθηαζεο ζε ΟΣΑ θαη Ν.Π.Γ.Γ. 

ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή. Η επηηπρία ηνπο ζα βεβαηώλεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε ζπκβάζεσλ, 

πηζηνπνηεηηθώλ θαιήο εθηέιεζεο θαη ζρεηηθώλ βεβαηώζεσλ από ηνπο  Ο.Σ. Α. θαη Ν.Π.Γ.Γ. 

 

Απαιηούμενες εγγσήζεις: Η πξνζθνξά πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή απνθιεηζκνύ λα 

ζπλνδεύεηαη από Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο.  Η εγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό νξίδεηαη  

ζε πνζνζηό 2% επί ηνπ ζπλνιηθνύ  πνζνύ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ππεξεζίαο πξν ΦΠΑ. Γηα ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ύκβαζεο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Δθηέιεζεο ύκβαζεο, ην ύςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

Προζθορές: Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο πνπ ζα αθνξνύλ ην ζύλνιν ησλ εξγαζηώλ ηεο αλσηέξσ 

ζύκβαζεο. 

Υρόνος ιζτύος προζθορών: Δλελήληα (90) εκέξεο πξνζκεηξνύκελεο από ηελ επνκέλε εκέξα ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Εναλλακηικές προζθορές: Γελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή αληηπξνζθνξέο. 

Διάθεζη εγγράθφν-ζηοιτείφν ηοσ διαγφνιζμού: Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα παξαιακβάλνπλ 

ην πιήξεο θείκελν ηεο δηαθήξπμεο από ην δηθηπαθό ηόπν ηνπ δηαγσληζκνύ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.Γ.Η.. όπνπ θαη ππνβάιινληαη ηα ζρεηηθά αηηήκαηα 

παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ –δηεπθξηλήζεσλ ,κόλν από εγγεγξακκέλνπο ζην ζύζηεκα 

νηθνλνκηθνύο θνξείο . 

Δπίζεο ην ζύλνιν ησλ ηεπρώλ ηνπ δηαγσληζκνύ ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δηεύζπλζε www.mykonos.gr όπνπ παξέρεηαη ειεύζεξε, άκεζε θαη 

πιήξεο πξόζβαζε απηώλ.   

Πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί ζην Φ.Δ.Κ./Σεύρνο ∆∆ θαη ζηνλ Σύπν. Σα έμνδα 

δεκνζίεπζεο ζα βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν.                     

                                         

                    Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

      ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ 
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