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ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ – ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΜΔ 

ΣΙΣΛΟ: «Ανάπλαζη Πεπιβάλλονηορ σώπος ανεμόμςλυν» 

Κυδικόρ NUTS  έδπαρ αναθέηοςζαρ Απσήρ: EL 422 

Κυδικόρ NUTS ηόπος εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ: EL422 

CPV: 45211360-0: (Καηαζκεςαζηικέρ επγαζίερ για ανάπηςξη αζηικήρ πεπιοσήρ)  

Ο Δήκαξρνο Μπθφλνπ, έρνληαο ππφςε ηελ ππ’ αξηζκ. 217/2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 

ηνπ Δήκνπ Μπθφλνπ, πξνθεξχζζεη ειεθηξνληθφ αλνηρηφ δεκφζην δηαγσληζκφ κε θξηηήξην ανάθεζηρ 

ηην πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη πποζθοπά, βάζει ηιμήρ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ 

γηα ην Έξγν κε ηίηιν: «Ανάπλαζη Πεπιβάλλονηορ σώπος ανεμόμςλυν», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Ν. 4412/2016, θαη ενδεικηικού πποϋπολογιζμού 710.000,00 εςπώ ζςμπ. Φ.Π.Α. 24%. 

Σν έξγν αθνξά ζηελ αλάπιαζε θνηλφρξεζην ρψξν πνπ εθηείλεηαη γχξσ απφ ην ζπγθξφηεκα ησλ Κάησ 

Μχισλ ηνπ Δήκνπ Μπθφλνπ, κεηαμχ ηεο Αιεπθάληξαο θαη ηεο ζπλνηθίαο ηνπ Νηνρσξηνχ. 

Σν έξγν αθνξά ηηο εξγαζίεο αλάπιαζεο - αλάδεημεο ηεο πεξηνρήο, κε ηελ έληαμε λέσλ ρξήζεσλ θαη 

θαηάιιειε δηακφξθσζε ηεο θπθινθνξίαο. θνπφο είλαη ε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ νη 

νπνίεο ζα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, κε δεδνκέλε ηελ 

απμεκέλε πξνζέιεπζε πιεζπζκνχ θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Καη’επέθηαζε ε αλάπιαζε ηεο 

πεξηνρήο ησλ Μχισλ, ζα ζπκβάιεη ζηελ ζπλνιηθφηεξε απνζπκθφξεζε θαη αλαδσνγφλεζε ηνπ 

θέληξνπ ηεο Μπθφλνπ. 

Σν αληηθείκελν αθνξά έλα νηθνδνκηθφ έξγν αλάπιαζεο, πνπ πεξηιακβάλεη εξγαζίεο θπξίσο ηεο θχζεο: 

ρσκαηνπξγηθά, επηζηξψζεηο κε ηελ θαηαζθεπή ησλ θαηάιιεισλ ππνβάζεσλ, εξγαζίεο Η/Μ, εξγαζίεο 

πξαζίλνπ θαη εγθαηάζηαζε αζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 

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

Ηιεθηξνληθψλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ε..Η.ΔΗ..), κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

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

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ:  31/12/2020 και 

ώπα 08:00 

 ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 

27/01/2021 και ώπα 15:00 

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ηέζζεπιρ (4) επγάζιμερ ημέπερ μεηά 

ηην καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ πποζθοπών και ώπα 10:00πμ μέζυ ηηρ  

Γιαδικηςακήρ πύληρ  www.promitheus.gov.gr ηος Δ..Η.ΓΗ.. 

Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ:   

Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηηο θαηεγνξίεο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ θαη ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ θαη ΟΔΟΠΟΙΙΑ πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε: 
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α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Δ, 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. 

 

Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 

 

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 θαη 

ησλ παξ. 1 (ε)  θαη 3 (β)ηνπ άξζξνπ 76  ηνπ λ. 4412/2016.  

Δελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή 

πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη 

ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ 

θνηλνπξαμία). 

 

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

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

επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο πξνυπνινγηδφκελεο απφ ηελ ππεξεζία δαπάλεο, ρσξίο 

ην ΦΠΑ πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 11.451,61 € (ένηεκα σιλιάδερ ηεηπακόζια πενήνηα ένα εςπώ 

και εξήνηα ένα λεπηά).  

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

άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο 

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

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο για ηο ζύνολο ηυν παπεσόμενυν 

ςπηπεζιών.  

Δελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο  

 

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο για διάζηημα έξι (6) 

μηνών απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Γημοζίεςζη ζε εθνικό επίπεδο  

Η πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Δηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Κεληξηθφ 

Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΔΗ).  

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Δηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ 

Ε..Η.ΔΗ..:  http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ΕΗΔΗ  

Πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Δηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Ειιεληθφ Σχπν, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016.  

Η πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Δηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ)  

Η Δηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ, ζηε δηεχζπλζε : 

www.mykonos.gr    

 

Έξοδα δημοζιεύζευν 

Η δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Ειιεληθφ Σχπν βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 
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ηοισεία Δπικοινυνίαρ  
α) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή 

πξφζβαζε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Ε..Η.ΔΗ.. 

β) Κάζε είδνπο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Ε..Η.ΔΗ.. 

γ) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε 

 

Δπικοινυνία - Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα ηηρ ύμβαζηρ 

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 Εζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΕΗΔΗ), κέζσ ηεο 

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

 

                                                                                         Ο Γήμαπσορ Μςκόνος 

 

                                                                                       Κυνζηανηίνορ Π. Κοςκάρ 
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