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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ    

 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
   ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 
ΥΡΗΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΣΕΧΝΙΚΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ  ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΛΕΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΜΤΚΟΝΟΤ ΓΙΑ ΔΤΟ (2) ΕΣΗ ΜΕ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΣΑΗ ΚΑΣΑ ΔΤΟ (2) 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΣΗ» 

 

Κωδικόσ NUTS  ζδρασ ανακζτουςασ Αρχισ: EL 422 

Κωδικόσ NUTS τόπου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ: EL422 

(CPV) : 92610000-0 ‘Υπθρεςίεσ λειτουργίασ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων’ 

 

Ο Διμαρχοσ Μυκόνου προκθρφςςει  θλεκτρονικό διεκνι δθμόςιο ανοικτό διαγωνιςμό, 

προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 704.800,00€ (επτακόςιεσ  τζςςερεισ  χιλιάδεσ οκτακόςια 

ευρϊ) πλζον ΦΡΑ 24% φψουσ  169.152,00€ (εκατόν εξιντα εννζα χιλιάδεσ εκατόν πενιντα 

δφο ευρϊ),  δθλαδι ςυνολικοφ  ποςοφ   873.952,00€ (οκτακοςίων εβδομιντα τριϊν 

χιλιάδων εννιακοςίων πενιντα δφο ευρϊ). Κριτιριο ανάδειξθσ αναδόχου τθσ υπθρεςίασ   

είναι θ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά, με βάςθ τθν βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ - τιμισ, θ 

οποία κα προκφψει από τθν ςυςχζτιςθ τθσ βακμολόγθςθσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ και τθσ 

αντίςτοιχθσ οικονομικισ του κάκε υποψθφίου αναδόχου.  

Η τεχνικι προςφορά βακμολογείται με ςυντελεςτι βαρφτθτασ 80% και θ οικονομικι 

προςφορά με ςυντελεςτι 20%.   

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι  θ παροχι τθσ υπθρεςίασ: «ΣΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΛΕΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ». 

 

Ειδικότερα ο  υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθ διατιρθςθ, τθ φροντίδα και 

τθν αςφαλι λειτουργία των χϊρων των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων, τθν κακαριότθτα και 

τθν υγιεινι των αποδυτθρίων, των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν χϊρων των γθπζδων του 
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Κλειςτοφ Γυμναςτθρίου κακϊσ και για τθν ςυντιρθςθ όλων των θλεκτρολογικο-

μθχανολογικϊν και υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων.  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται 

ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Ι τθσ διακιρυξθσ.  

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δφο (2) ζτθ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  και 

ςφμφωνα με τθν αντίςτοιχθ κατανομι, με δυνατότθτα παράταςθσ κατά δφο (2) επιπλζον 

ζτθ, φςτερα από απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ  .  

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι  ο Διμοσ Μυκόνου. 

Η δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ κα πραγματοποιθκεί με ιδίουσ πόρουσ και κα βαρφνει 
τον   Κ.Α. : 15-6142.0008 του προχπολογιςμοφ  οικονομικοφ ζτουσ 2021 και τουσ 
αντίςτοιχουσ των οικονομικϊν ετϊν 2021 Ζωσ 2025 του Διμου Μυκόνου. 

Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ιδίουσ Ρόρουσ του Διμου Μυκόνου. 

 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr. ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν αναλυτικι  διακιρυξθ. 
 

 Ημερομθνία αποςτολισ  τθσ προκιρυξθσ  ςτθν Εφθμερίδα ΕΕ:    26/05/2021 και 
διόρκωςθ  αυτισ 31/05/2021.  

 Ημερομθνία ανάρτθςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
ΕΣΗΔΗΣ:08/06/2021. 

 Ημερομθνία και ϊρα ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν:  08/06/2021 και ώρα 13:00. 

 Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προςφορϊν:  02 /07/2021 και ώρα   13:00. 

 Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά»  θ οποία κα γίνει τζςςερισ εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία προςφορϊν και ϊρα 10:00 πμ  
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι 

νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που 

είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 

δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ 

του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ 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. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν 

ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι  για τθν υποβολι 

προςφοράσ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ 

τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΕΓΓΤΗΕΙ 

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται 

από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι 

ςυμμετοχισ, ποςοφ 7.048,00 ευρώ.  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα 
με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% 
επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ.  

ΠΡΟΦΟΡΕ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ και των 

Ραραρτθμάτων τθσ, που αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ. Κάκε ενδιαφερόμενοσ 

οικονομικόσ φορζασ μπορεί να υποβάλλει προςφορά για το ςφνολο των υπθρεςιϊν, 

ςφμφωνα με τθ μελζτθ του παραρτιματοσ Ι τθσ Διακιρυξθσ. 

 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 
 

ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για 

διάςτθμα εκατόν ογδόντα  (180) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ 

υποβολισ των προςφορϊν. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. 

ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

Ρροκιρυξθ  τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 

26/05/2021 ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Η προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι 

πφλθ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ  Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με 

το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 ςτισ εφθμερίδεσ του τοπικοφ τφπου. 

Η προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 

παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ 

διεφκυνςθ (URL) :  www.mykonos.gr. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.mykonos.gr/
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ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΙΕΤΕΩΝ 

Η δαπάνθ για τισ δθμοςιεφςεισ που γίνονται ςτθν Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 
βαρφνει τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Η δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο. 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

α)    Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν 
θλεκτρονικι πρόςβαςθ  μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 
Ε..Η.ΔΗ.. 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. 

γ)       Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : α) τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ 

 και β) την ιςτοςελίδα τησ Αναθζτουςασ Αρχήσ www.mykonos.gr  

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΡΟΒΑΗ ΣΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, 

εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr. 

 Επίςησ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν πρόςβαςη ςτο περιεχόμενο τησ διακήρυξησ 
και ςε όλα τα ζγγραφα τησ ςφμβαςησ μζςω τησ ιςτοςελίδασ του Δήμου www.mykonos.gr 
απ’ όπου μποροφν να τα προμηθεφονται δωρεάν. 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 10 

θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται 

αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, το αργότερο εντόσ  ζξι (6)  θμερών πριν τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.  Αιτιματα παροχισ 

ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 

ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά 

διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και 

απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά 

υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο 

είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν 

εξετάηονται.  

                                                                       O ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
 
 
                                                                     ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ  

http://www.piraeus.gov.gr/
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