
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            Μύθνλνο, 04/06/2021 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΧΝ                                                Αξηζ. Πξση: -22688- 

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗ 

“ ΝΑΤΑΓΟΧΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΑΡΑΛΙΧΝ ΓΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 2021”. 

 

Κυδικψρ NUTS  έδπαρ αναθέηοςζαρ Απσήρ: EL 422 

Κυδικψρ NUTS ηψπος εκηέλεζηρ ηηρ ζωμβαζηρ: EL422 

CPV: 92332000-7 (Τπηπεζίερ λοςηπικϊν εγκαηαζηάζευν παπαλιϊν)  

 

Ο Δήκαξρνο Μπθόλνπ, έρνληαο ππόςε ηελ ππ’ αξηζκ. 125/2021 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 

ηνπ Δήκνπ Μπθόλνπ, πξνθεξύζζεη ειεθηξνληθό δηεζλή δεκόζην αλνηθηό δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο, κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη πποζθοπά βάζει 

βέληιζηηρ ζσέζηρ ποιψηηηαρ - ηιμήρ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ηνπ Ν. 3463/2006, 

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

338.709,28 εςπϊ μη ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α.. 

Γίνεηαι σπήζη επιζπεςζμένηρ διαδικαζίαρ για λψγοςρ επείγοςζαρ ανάγκηρ. 

 

Η ππεξεζία αθνξά ηελ «Ναπαγνζσζηηθή θάιπςε παξαιηώλ Μπθόλνπ γηα ην έηνο 2021». Οη παξαιίεο 

πνπ επηβάιιεηαη ε επηηήξεζή ηνπο από λαπαγνζώζηεο είλαη:  

 

1. Παξαιία Φαξξνύ 

2. Παξαιία Πιαηύ Γηαιόο 

3. Παξαιία Καιακνπόδη (Παξαληάτο) 

4. Παξαιία Πιηληξί (νύπεξ Παξαληάτο) 

5. Παξαιία Παξάγθα  

6. Παξαιία Άγηνο ηέθαλνο  

7. Παξαιία Άγηνο Ισάλλεο (Δηαθόθηεο)  

8. Παξαιία Οξλνύ 

Επίζεο, εθηόο ησλ αλσηέξσ ραξαθηεξηζκέλσλ σο πνιπζύρλαζησλ παξαιηώλ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη 

λα δηαζέηεη λαπαγνζώζηε ζηηο θάησζη παξαιίεο επεηδή παξαηεξείηαη απμεκέλε ζπγθέληξσζε 

ινπνκέλσλ. 

1. Παξαιία Αγξάξη 

2. Παξαιία Ειηά 

3. Παξαιία Καιό Ληβάδη  
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4. Παξαιία Καιαθάηε  

5. Παξαιία Πάλνξκνο  

6. Παξαιία Αγίαο Άλλαο (Κακλάθη) 

Εηδηθόηεξα, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη  λαπαγνζώζηε ρσξίο ζρεηηθό βάζξν από 10.00’ π.κ. 

έσο 18.00’ κ.κ. θαη γηα 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα ζηελ παξαιία ζηνλ παιαηό ιηκέλα Μπθόλνπ (Αγία 

Άλλα Κακλάθη) γηα ηνπο κήλεο Ινύλην, Ινύιην, Αύγνπζην θαη επηέκβξην. Η ζπγθεθξηκέλε παξαιία αλ 

θαη δελ έρεη ραξαθηεξηζηεί πνιπζύρλαζηε, επεηδή είλαη ζηελ Υώξα ηεο Μπθόλνπ παξνπζηάδεη κεγάιε 

επηζθεςηκόηεηα θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο ιόγσ ηεο θξνπαδηέξαο.  

πλνιηθά ζα εγθαηαζηαζνύλ δεθαηέζζεξα (13) βάζξα-πύξγνη. 

Ο δηαγσληζκόο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ειεθηξνληθά κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Εζληθνύ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ε..Η.ΔΗ..), κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο 

www.promitheus.gov.gr ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ αλαιπηηθή  δηαθήξπμε.  

 

 Ηκεξνκελία απνζηνιήο  ηεο πξνθήξπμεο  ζηελ Εθεκεξίδα ΕΕ:    31/05/2021  

 Ηκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο δηαθήξπμεο ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ ΕΗΔΗ: 04/06/2021 

 Ηκεξνκελία θαη ώξα έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ:  04/06/2021 και ϊπα 16:00. 

 Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα ππνβνιήο πξνζθνξώλ:  16 /06/2021 και ϊπα   15:00. 

 Ηκεξνκελία απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ: ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr. ηνπ 

ΕΗΔΗ. 

Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ:   

1. Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 

πξόζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελώζεσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ηα κέιε απηώλ, πνπ έρνπλ απνδεδεηγκέλε 

ελαζρόιεζε θαη ηθαλόηεηεο εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο, ζεκαληηθή θαη ηεθκεξησκέλε εκπεηξία ζην 

αληηθείκελν ηεο αηηνύκελεο ππεξεζίαο θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (Ε.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε Δ, ζην βαζκό πνπ ε ππό αλάζεζε δεκόζηα 

ζύκβαζε θαιύπηεηαη από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηώζεηο ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ 

Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζώο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

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

ζπκβάζεσλ. 

2. Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλώλ ζπκπξάμεσλ, δελ 

απαηηείηαη λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.  

 3. ηηο πεξηπηώζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο από έλσζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, όια ηα κέιε ηεο 

επζύλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ.  

 

Απαιηοωμενερ εγγςήζειρ: Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο 

ζύκβαζεο, θαηαηίζεηαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνύο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 6.774,20 εςπϊ (2%). Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 
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4412/2016, ην ύςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, εθηόο ΦΠΑ, θαη 

θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο.  

Πποζθοπέρ: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο Δηαθήξπμεο  για  ψλερ ηιρ 

πεπιγπαθψμενερ ςπηπεζίερ  .  

Δελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο  

 

Υπψνορ ιζσωορ πποζθοπϊν: Οη ππνβαιιόκελεο πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο νηθνλνκηθνύο 

θνξείο για διάζηημα 120 ημέπυν  από ηελ επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. 

Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξόλν ηζρύνο κηθξόηεξν από ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπόκελν απνξξίπηεηαη. 

Γημοζιψηηηα  

 

Α. Γημοζίεςζη ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ 

Πξνθήξπμε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε ζηηο  

31-05-2021 ζηελ Τπεξεζία Εθδόζεσλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο 

 

 

Β. Γημοζίεςζη ζε εθνικψ επίπεδο 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο Δηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην Κεληξηθό Ηιεθηξνληθό Μεηξών Δεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΚΗΜΔΗ). 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο Δηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθόκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ Ε..Η.ΔΗ..: 

http://www.promitheus.gov.gr 

Η πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνύζαο Δηαθήξπμεο) όπσο πξνβιέπεηαη ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, 

ζηνλ ηζηόηνπν http://diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ) 

Η Δηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεύζπλζε 

(URL) : www.mykonos.gr. 

 

Γ. Έξοδα δημοζιεωζευν 

Η δαπάλε ησλ δεκνζηεύζεσλ ζηνλ Ειιεληθό Σύπν βαξύλεη ηνλ Αλάδνρν. 

 

ηοισεία Δπικοινυνίαρ  

α) Σα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεύζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή 

πξόζβαζε ζηελ δηεύζπλζε (URL) : κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 

Ε..Η.ΔΗ.. 

β) Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεύζπλζε : www.promitheus.gov.gr  

γ) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο, πιήξεο θαη απεξηόξηζηε ρξήζε ησλ ηεπρώλ ηεο ζύκβαζεο  είλαη 

δηαζέζηκεο από: 

ηελ πξναλαθεξζείζα δηεύζπλζε: www.promitheus.gov.gr  θαζώο θαη από ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 

ηνπ Δήκνπ www.mykonos .gr 

Δπικοινυνία - Ππψζβαζη ζηα έγγπαθα ηηρ ωμβαζηρ 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο, θαζώο 

θαη όιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηώλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινύληαη κε ηε ρξήζε ηεο 

πιαηθόξκαο ηνπ Εζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Δεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΕΗΔΗ), κέζσ ηεο 

Δηαδηθηπαθήο πύιεο 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. 

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

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ηο απγψηεπο 8 ημέπερ  πξηλ 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη απαληώληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ 

δηαγσληζκνύ κέζσ ηεο Δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr , ηνπ Ε..Η.ΔΗ., ηο απγψηεπο 

ενηψρ ηεζζάπυν (4) ημεπϊν πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ.  Αηηήκαηα 

παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθώλ πιεξνθνξηώλ – δηεπθξηλίζεσλ  ππνβάιινληαη από εγγεγξακκέλνπο  ζην 

ζύζηεκα νηθνλνκηθνύο θνξείο, δειαδή από εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο 

έρνπλ ρνξεγεζεί (όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθό πξόζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθό αξρείν κε ην 

θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν
1
. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ 

ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξόπν είηε ην ειεθηξνληθό αξρείν πνπ ηα ζπλνδεύεη δελ είλαη ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.  

                                         

                                Ο Γήμαπσορ Μςκψνος  

 

                                                                                                      Κυνζηανηίνορ Π. Κοςκάρ 
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