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ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 

Ο Δήκαξρνο Μπθόλνπ πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε έγγξαθεο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη μόνο ηηκήο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν.4412/2016, γηα ηελ αλάζεζε δεκφζηαο ζχκβαζεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ.1 πεξίπησζεο 9, ππνπεξίπησζεο β ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.4412/2016 γηα: 

«Ακνηβέο θηεληάηξνπ γηα ζήκαλζε, ει. θαηαγξαθή, απνπαξαζίηωζε, εκβνιηαζκό θαη ζηείξωζε 

αδέζπνηωλ δώωλ», πξνϋπνινγηζκνύ 74.400,00€ ζπκπ.  Φ.Π.Α. 24%, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ ππ’ 

αξηζκ 04/2019  κειέηε ηεο ππεξεζίαο. [Γεωγξαθηθή πεξηνρή θνξέα (Nuts): EL 422, CPV: 85200000-1 

(θηεληαηξηθέο ππεξεζίεο)]. 
Η ζπκβαηηθή δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο θαζνξίδεηαη έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο (2019). Η 

ρξεκαηνδφηεζε  πξνέξρεηαη απφ ηδίνπο πφξνπο θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. Εμφδσλ 15.6117.0001 (Ακνηβέο 

θηεληάηξνπ γηα ζήκαλζε, ει. θαηαγξαθή, απνπαξαζίησζε, εκβνιηαζκφ θαη ζηείξσζε αδέζπνησλ δψσλ) 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθ. Έηνπο 2019 ηνπ Δήκνπ Μπθφλνπ.   

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: 

1. Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 

πξόζωπα θαη, ζε πεξίπηωζε ελώζεωλ νηθνλνκηθώλ θνξέωλ, ηα κέιε απηώλ, νη νπνίνη είηε είλαη 

θηελίαηξνη θαη αζθνύλ λόκηκα ην επάγγεικα θαη ην θηεληαηξείν ηνπο θαη δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε 

ππνδνκή βάζεη ηεο λνκνζεζίαο, είηε πξόθεηηαη γηα θηινδωηθέο ελώζεηο ή θηινδωηθά ζωκαηεία πνπ 

κπνξνύλ λα απνδείμνπλ θαη λα εγγπεζνύλ ηελ άξηζηε εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζηε ζρεηηθή κειέηε ηνπ ππεξεζίαο ηνπ Δήκνπ.  

•  Εηδηθφηεξα γίλνληαη δεθηά  θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή θνηλνπξαμίεο  είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ (Ε.Ο.Φ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΣΔΣ, 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 Σπκθσλίαο, 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. 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ 

απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Σε πεξίπησζε 

θνηλνπξαμίαο θηινδσηθψλ ελψζεσλ ή θηινδσηθψλ ζσκαηείσλ, εθηφο ησλ αλσηέξσ γηα θάζε κέινο ηεο 

θνηλνπξαμίαο, ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ γηα ηε ζχζηαζή ηεο θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ 

θνηλνπξαθηνχλησλ κειψλ θαη ππεχζπλε δήισζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ φηη, 

ζε πεξίπησζε αλάιεςεο ηνπ έξγνπ ζα ζπζηήζνπλ Κνηλνπξαμία ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο θαη ζα νξίζνπλ θνηλφ εθπξφζσπν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε 

 3. Σηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη 

έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 

 Οη δηαγωληδόκελνη ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ην ζύλνιν ηωλ παξερνκέλωλ 

ππεξεζηώλ. 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ Μπθφλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην  ΔΗΜΟΣΙΚΟ 

ΚΑΣΑΣΗΜΑ, ΓΙΑΛΟ – ΑΚΣΗ ΚΑΜΠΑΝΗ ΜΤΚΟΝΟ ηελ 16-07-2019, ψξα 11:00 

(εκεξνκελία θαη ρξφλνο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ & έλαξμε απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ), ελψπηνλ ηεο 

αξκφδηαο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνχ. 

Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, δειαδή  ε αλσηέξσ εκεξνκελία  16-07-2019 θαη ψξα 11:00. 

ΑΔΑ: ΩΑΖ7ΩΚΚ-Ν8Ω



Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ελψπηνλ ηεο 

Επηηξνπήο Δηαγσληζκνχ.  

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα ηξηψλ (3) 

κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Η παξνχζα πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη ζηνλ ηνπηθφ ηχπν θαη αλαξηάηαη ειεθηξνληθά ζην 

δηθηπαθφ ηφπν www.diavgeia.gov.gr θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Μπθφλνπ (www.mykonos.gr) 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ιάβνπλ 

γλψζε ηνπ πιήξνπο ηεχρνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ ηεο κειέηεο, ζε ειεθηξνληθή κνξθή , 

απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Μπθφλνπ, ζην δηθηπαθφ ηφπν: www.mykonos.gr. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα λα ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ απφ ηελ Τερληθή 

Υπεξεζία ηνπ Δήκνπ Μπθφλνπ ζηα ηειέθσλα 2289028557 θαη 2289022541 ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, 

κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο. 

    

                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
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