
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            Μχθνλνο, 12/10/2018 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ                                                Αξηζ. Πξση: -9866- 

ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ  

«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

“BLUEISLANDS”» 

ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος διακπαηικοω Ππογπάμμαηορ Δςπυπαφκήρ Δδαθικήρ ςνεπγαζίαρ 

INTERREG MED 2014-2020 

 

 

Κυδικψρ NUTS  έδπαρ αναθέηοςζαρ Απσήρ: EL 422 

Κυδικψρ NUTS ηψπος εκηέλεζηρ ηηρ ζωμβαζηρ: EL422 

CPV: 79400000-8 (Τπηπεζίερ παποσήρ γενικϊν επισειπημαηικϊν ζςμβοςλϊν και ζςμβοςλϊν ζε 

θέμαηα διασείπιζηρ) 

Ο Γήκαξρνο Μπθφλνπ, έρνληαο ππφςε ηελ ππ’ αξηζκ. 126/2018 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, πξνθεξχζζεη ειεθηξνληθφ αλνηθηφ δεκφζην δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηε ζςμθεπψηεπη πποζθοπά αποκλειζηικά και μψνο βάζει 

ποιοηικϊν κπιηηπίυν και ςπψ δεδομένη ηιμή ηεο ππεξεζίαο ζπκβνχινπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο “BLUEISLANDS” ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ηνπ Ν. 3463/2006, 

ηνπ Ν. 3852/2010 γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθηέιεζεο ηεο παξαπάλσ εξγαζίαο, πποχπολογιζμοω 

82.897,10 εςπϊ μη ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α. 

Σο έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι, ζε ποζοζηψ 85% απψ ηο ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΙΟ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΣΠΑ) και 15% απψ εθνικοωρ πψποςρ. 

Υξνληθή δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ: Απψ ηην ςπογπαθή ηηρ ζωμβαζηρ μέσπι ηο ηέλορ ηος Έπγος 

(31/10/2019). 

Σν έξγν BLUEISLANDS ζπγθεληξψλεη 14 εηαίξνπο απφ 8 ρψξεο (πνπ αληηπξνζσπεχνπλ λεζηά 

πεξηζζφηεξα απφ ηα 2/3 ηεο Μεζνγείνπ) θαη έρεη ζαλ θχξην ζθνπφ ηε κειέηε ησλ δηαθπκάλζεσλ ζην 

λεζησηηθφ πιεζπζκφ ιφγσ ηνπξηζκνχ θαη θαη’ επέθηαζε ζηνλ φγθν παξαγσγήο ησλ απνβιήησλ. 

ηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη λα αλαπηπρηνχλ απνηειεζκαηηθνί ηξφπνη γηα ηελ πξαθηηθή άκβιπλζε ησλ 

αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ, θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

ζεκαληηθή δηαθχκαλζε ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ πνπ παξαηεξείηαη ζηα λεζηά ηεο Μεζνγείνπ θαηά 

ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν. Δπηπξφζζεηα κέζσ ηεο ζπλδπαζκέλεο ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ζπκβνιήο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην έξγν επηδηψθεη λα επηηχρεη ηελ ελίζρπζε ησλ ζπληνληζκέλσλ ζηξαηεγηθψλ 

κεηαμχ εδαθψλ ζε επίπεδν Μεζνγείνπ, πξνο ππνζηήξημε ηνπ ππεχζπλνπ θαη βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ. 

ην πιαίζην ηνπ παξφληνο έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ 

θαη δξάζεσλ ηνπ έξγνπ BLUEISLANDS, έηζη φπσο απηέο απνξξένπλ απφ ην εγθεθξηκέλν Σερληθφ 

Γειηίν (Application Form) ηνπ έξγνπ. 



ΑΔΑ: ΨΞΘΝΩΚΚ-606



 

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ειεθηξνληθά κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..), κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ αλαιπηηθή  δηαθήξπμε.  

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΔΗΓΗ : 17/10/2018 

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 17/10/2018 ψξα 08:00 

 ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 05/11/2018 θαη 

ψξα 15:00 

 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο 

κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη ψξα 10.00 π.κ. κέζσ ηεο  

Γηαδηθηπαθήο πχιεο  www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. 

Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, 

πνπ έρνπλ απνδεδεηγκέλε ελαζρφιεζε θαη ηθαλφηεηεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, ζεκαληηθή θαη 

ηεθκεξησκέλε εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηεο αηηνχκελεο ππεξεζίαο θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 

Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. 

 

Απαιηοωμενερ εγγςήζειρ: Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηεο νπνίαο ην πνζφ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 2% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο απφ ηελ 

Τπεξεζία δαπάλεο (ρσξίο Φ.Π.Α.) ηεο ζχκβαζεο (1.657,95 εςπϊ). 

 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ηο ωτορ ηηρ οποίαρ ανέπσεηαι ζε ποζοζηψ 5% επί ηηρ αξίαρ 

ηηρ ζωμβαζηρ, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο Γηαθήξπμεο 

για  ψλερ ηιρ πεπιγπαθψμενερ ςπηπεζίερ.   

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. Η έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή 

πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά 

απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

 

Υπψνορ ιζσωορ πποζθοπϊν: Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο για διάζηημα 120 ημεπϊν  απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Γημοζίεςζη ζε εθνικψ επίπεδο  

Η πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο θαηαρσξνχληαη ζην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ 

Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ).  

Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο θαηαρσξείηαη αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ..Η.ΓΗ..:  

http://www.promitheus.gov.gr.  

Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

66 ηνπ Ν. 4412/2016 :  

Η πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΓΔΙΑ)  

Η Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε 

(URL) :   www.mykonos.gr. 

 

Έξοδα δημοζιεωζευν 

Η δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

Δπικοινυνία - Ππψζβαζη ζηα έγγπαθα ηηρ ωμβαζηρ 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο 

θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο 

πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ), κέζσ ηεο 

Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο.  

 Επίζηρ οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να έσοςν ππόζβαζη ζηο πεπιεσόμενο ηηρ διακήπςξηρ και ζε όλα ηα 

έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ μέζω ηηρ ιζηοζελίδαρ ηος Δήμος Μςκόνος www.mykonos.gr, απ’ όπος μποπούν 

να ηα ππομηθεύονηαι δωπεάν. 

Παποσή διεςκπινίζευν 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ην αξγφηεξν 8 ημέπερ πξηλ 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 

δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Η.ΓΗ. ηο απγψηεπο 

ενηψρ ηεζζάπυν ημεπϊν πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.. Αηηήκαηα 

παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ  ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο  ζην 

ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο 

έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην 

θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ 

ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.  

 

                                 Ο Γήμαπσορ Μςκψνος  

 

                                                                                                         Κυνζηανηίνορ Π. Κοςκάρ 
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