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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 
Ο Δθμαρχοσ Μυκόνου προκθρφςςει ςυνοπτικό διαγωνιςμό για τθν ανάκεςθ τθσ μελζτθσ με 
τίτλο «ΜΕΛΕΣΕ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΩΝ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟΤ 
ΜΤΚΟΝΟΤ», με προεκτιμϊμενθ αμοιβι 56.290,32 € (χωρίσ ΦΠΑ). 
 [Γεωγραφικι περιοχι φορζα (Nuts): EL 422, CPV: 71320000-7 (Υπθρεςίεσ εκπόνθςθσ τεχνικϊν 
μελετϊν). 

 Η μελζτθ ςυντίκεται από τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ μελετϊν: 
17.644,24 € για μελζτθ κατθγορίασ 13 (Μελζτεσ Υδραυλικϊν Ζργων) 

 11.756,72 € για μελζτθ κατθγορίασ 09 (Μθχανολογικζσ, Ηλεκτρολογικζσ και 
Ηλεκτρονικζσ Μελζτεσ) 

 15.866,15 € για μελζτθ κατθγορίασ 18 (Μελζτεσ Χθμικισ Μθχανικισ και Χθμικϊν 
Εγκαταςτάςεων) 

 3.681,00 € για μελζτθ κατθγορίασ 27 (Περιβαλλοντικζσ Μελζτεσ) 

 
και 7.342,22 € για απρόβλεπτεσ δαπάνεσ. 
 

Κριτθριο ανάιεςησ τησ ςφμβαςησ είναι εκείνο τθσ «πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι 
άποψθ προςφοράσ», βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ.  

Για να προςδιοριςτεί θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, κα αξιολογθκοφν οι Τεχνικζσ και Οικονομικζσ προςφορζσ 
των προςφερόντων με βάςθ τα κριτιρια και υποκριτιρια του άρκρου 21 τθσ διακιρυξθσ, 
κακϊσ και τθ ςχετικι ςτάκμιςι τουσ. 

 
Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ από τισ 27/08/2020  ςτθν ιςτοςελίδα www.mykonos.gr. 

Η Υπθρεςία που διεξάγει τον διαγωνιςμό είναι θ Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν Διμου 

Μυκόνου, ςτθν οποία κα κατατεκοφν οι προςφορζσ μζςω του πρωτοκόλλου του Διμου 

(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΓΙΑΛΟΣ – ΑΚΤΗ ΚΑΜΠΑΝΗ ΜΥΚΟΝΟΣ). 

Ωσ ημερομηνία και ώρα λθξησ τησ προιεςμίασ υποβολθσ των προςφορϊν ορίηεται θ 
08θ/09/2020, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11:00.  

Ωσ ημερομηνία και ώρα αποςφράγιςησ των προςφορών ορίηεται θ 08θ/09/2020, θμζρα 
Τρίτθ και ϊρα 12:00. 

Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ,, θ ανακζτουςα αρχι παρζχει ςε όλουσ τουσ 
προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ 
πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε ςχετικά δικαιολογθτικά, το 
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αργότερο 4 θμζρεσ πριν τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ παράδοςθσ των προςφορϊν και για τθν 
παροφςα ζωσ τθν 04θ/09/2020. 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που 
δραςτθριοποιοφνται ςτθν εκπόνθςθ μελετϊν των κατθγοριϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 
12.1 και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ 
του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και 
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και 
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  
 
Κάκε προςφζρων πρζπει να διακζτει ςτελεχιακό δυναμικό με εμπειρία ςε αντίςτοιχεσ 
κατθγορίεσ μελετϊν, κατά το άρκρο 39 του Ν.3316/05 (που διατθρείται ςε ιςχφ ςφμφωνα με 
το άρκρο 377 του ν.4412/2016), ωσ εξισ: 

 Για τθν κατθγορία μελζτθσ 13 (Μελζτεσ Υδραυλικϊν Ζργων) πτυχία τάξεων Α’ και άνω, 
τουλάχιςτον ζνα ςτζλεχοσ 4ετοφσ εμπειρίασ 

 Για τθν κατθγορία μελζτθσ 09 (Μελζτεσ Μθχανολογικζσ, Ηλεκτρολογικζσ, Ηλεκτρονικζσ) 
πτυχία τάξεων Β’ και άνω, τουλάχιςτον ζνα ςτζλεχοσ 8ετοφσ εμπειρίασ 

 Για τθν κατθγορία μελζτθσ 18 (Μελζτεσ χθμικισ μθχανικισ και χθμικϊν εγκαταςτάςεων) 
πτυχία τάξεων Β’ και άνω, τουλάχιςτον ζνα ςτζλεχοσ 8ετοφσ εμπειρίασ 

 Για τθν κατθγορία μελζτθσ 27 (Περιβαλλοντικζσ Μελζτεσ) πτυχία τάξεων Α’ και άνω, 
τουλάχιςτον ζνα ςτζλεχοσ 4ετοφσ εμπειρίασ. 

 

Η ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε πζντε (5) 
μινεσ από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  

Η παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα και ανατίκεται ωσ ενιαίο ςφνολο για το 
λόγο ότι οι μελζτεσ είναι αλλθλοεξαρτϊμενεσ και ςυνδεόμενεσ. 

Σφμφωνα με το άρκρο 72, παρ. 1.α, του ν. 4412/2016, δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ για 
τθ ςυμμετοχι ςε ςυνοπτικό διαγωνιςμό. 

 
Οι προςφορζσ ιςχφουν για ζξι (6) μινεσ από τθν θμζρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφορϊν. 

Η μελζτθ κα χρθματοδοτθκεί από ιδίουσ πόρουσ του Διμου Μυκόνου. 

Το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι του Διμου 
Μυκόνου. 

 
 
                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

 

 

                                                                                          ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ 
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