
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            Μύκονος,  27/05/2021 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΧΝ                                                Αριθ. Πρφη:   -22279- 

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ  ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΥΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ 

ΕΡΓΟΤ:  

«Επιζκεσή, ζσνηήρηζη ζτολικών κηιρίφν & αύλειφν τώρφν και λοιπές δράζεις» 

Κφδικός NUTS  έδρας αναθέηοσζας Αρτής: EL 422 

CPV: 45214200-2 (Καηαζκεσαζηικές εργαζίες για ζτολικά κηίρια) 

Ο Δήκαξρνο Μπθφλνπ, έρνληαο ππφςε ηελ ππ’ αξηζκ. 115/2021 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 

ηνπ Δήκνπ Μπθφλνπ, επαλαπξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε θξηηήξην ανάθεζης ηην πλέον 

ζσμθέροσζα από οικονομική άπουη προζθορά βάζει ηιμής γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ην Έξγν 

κε ηίηιν: «Επιζκεσή, ζσνηήρηζη ζτολικών κηιρίφν & αύλειφν τώρφν και λοιπές δράζεις», 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, θαη ενδεικηικού προϋπολογιζμού 59.971,48 εσρώ πλέον 

Φ.Π.Α. 24%. 

Σν έξγν αθνξά εξγαζίεο επηζθεπήο ηνπ ζρνιηθνχ θηηξίνπ θαη ησλ αχιεησλ ρψξσλ ηνπ Δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ Άλσ Μεξάο, Δήκνπ Μπθφλνπ, γηα ην έηνο 2021. Πην ζπγθεθξηκέλα νη επεκβάζεηο αθνξνχλ 

ηελ απνθαηάζηαζε αζηνρηψλ ζηηο νξνθέο ηξηψλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο   θαζψο θαη ηνλ αχιεην ρψξν 

άλσζελ ηεο νξνθήο ηεο αίζνπζαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαη αθνξνχλ ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο φπσο 

αλαιχνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή. 

 

Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 18 είηε (α) κε θαηάζεζή 

ηνπο ζηελ Επηηξνπή Δηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ) 

κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε Άλσ Γηαιφο, 

Αθηή Κακπάλε , Σ.Κ. 84600). ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, 

νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ 

δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο.  

Η δημοπραζία θα διενεργηθεί ζηο Δημοηικό Καηάζηημα ηοσ Δήμοσ Μσκόνοσ (Γιαλός, Ακηή 

Καμπάνη) ζηις 16/06/2021 και ώρα 10:00 και από ηην επιηροπή διενέργειας διαγφνιζμού ηοσ 

Δήμοσ Μσκόνοσ. 

 

Δικαίφμα ζσμμεηοτής:   

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

ζε έξγα θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ   θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

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 
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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). 

 

Απαιηούμενες εγγσήζεις: 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 1.199,43 € (τίλια εκαηόν ενενήνηα εννέα εσρώ και ζαράνηα 

ηρία 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 ηφν παρετόμενφν 

σπηρεζιών.  

Δελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο  

 

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα έμη (6) 

κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Δημοζίεσζη  

Η παξνχζα πεξίιεςε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Δηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Κεληξηθφ 

Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΔΗ).  

Η παξνχζα πεξίιεςε δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Ειιεληθφ Σχπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 

4412/2016, θαη αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΑΤΓΕΙΑ). 

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 δηαδηθηπαθφ ηφπν: www.mykonos.gr    

 

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

Τπεξεζία ηνπ Δήκνπ Μπθφλνπ ζηα ηειέθσλα 2289028557 θαη 2289022541 ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 

ψξεο, κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο.  

 

                                                                                         Ο Δήμαρτος Μσκόνοσ 

 

                                                                                       Κφνζηανηίνος Π. Κοσκάς 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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