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ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΥ ΑΝΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΜΕΩ ΕΗΔΗ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΕ 
ΣΙΣΛΟ  

«ΝΑΤΑΓΟΩΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΟΛΤΤΧΝΑΣΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  

ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2022»  

 

Κωδικόσ NUTS ζδρασ ανακζτουςασ αρχισ: EL 422 

CPV: 92332000-7 (Τπηρεςίεσ λουτρικϊν εγκαταςτάςεων παραλιϊν)  

 

Ο Δήμαρχοσ Μυκόνου προκηρφςςει ηλεκτρονικό δημόςιο ανοικτό διαγωνιςμό, προχπολογιςθείςασ δαπάνησ 
338.624,00€ (τριακόςιεσ τριάντα οκτϊ χιλιάδεσ εξακόςια είκοςι τζςςερα ευρϊ), πλζον Φ.Π.Α. 24% φψουσ 
82.269,76€ (ογδόντα δφο χιλιάδεσ διακόςια εξήντα εννζα ευρϊ και εβδομήντα ζξι λεπτά), δηλαδή ςυνολικοφ 
ποςοφ 419.893,76€ (τετρακόςιεσ δεκαεννζα χιλιάδεσ οκτακόςια ενενήντα τρία ευρϊ και εβδομήντα ζξι 
λεπτά), με κριτήριο ανάθεςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά, βάςει βζλτιςτησ 
ςχζςησ ποιότητασ-τιμήσ, για την ανάδειξη αναδόχου για τη παροχή υπηρεςιϊν με τίτλο «Ναυαγοςωςτικι 
κάλυψθ πολυςφχναςτων παραλιϊν του Διμου Μυκόνου για το ζτοσ 2022» ςφμφωνα με την αναλυτική 
διακήρυξη. 

 Η χρονική διάρκεια τησ ςφμβαςησ θα είναι τεςςάρων (4) μθνϊν από την επομζνη τησ υπογραφήσ του 
ςυμφωνητικοφ. 

Φορζασ Χρηματοδότηςησ τησ παροφςασ ςφμβαςησ είναι ο Δήμοσ Μυκόνου.  

Για τον Δήμο Μυκόνου εκδόθηκε η με αριθμ. 236/18-04-2022 απόφαςη ανάληψησ υποχρζωςησ του 
Δημάρχου Μυκόνου με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη ποςοφ 419.893,76€ ςε βάροσ του Κ.Α. 70-6142.0001 
του οικονομικοφ ζτουσ 2022. 

Ο διαγωνιςμόσ θα πραγματοποιηθεί με χρήςη τησ πλατφόρμασ του Εθνικοφ υςτήματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δημοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) μζςω τησ διαδικτυακήσ πφλησ www.promitheus.gov.gr ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτην αναλυτική διακήρυξη. 

 Ημερομηνία ανάρτηςησ τησ διακήρυξησ ςτη διαδικτυακή πφλη του ΕΗΔΗ: 13/05/2022 

 Ημερομηνία και ϊρα ζναρξησ υποβολήσ προςφορϊν: 13/05/2022  

 Καταληκτική ημερομηνία και ϊρα υποβολήσ προςφορϊν: 03/06/2022 και ϊρα 15.00 

 Ηλεκτρονική αποςφράγιςη του (υπό) φακζλου «Δικαιολογητικά υμμετοχήσ-Σεχνική 
Προςφορά» την 06/06/2022 και ϊρα 10.00 

 Ηλεκτρονική Αποςφράγιςη του (υπό)φακζλου «Οικονομική Προςφορά», κατά την 
ημερομηνία και ϊρα που θα ορίςει η Αναθζτουςα Αρχή 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 92ΒΧΩΚΚ-ΑΟΑ



Αναλυτική περιγραφή του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τησ ςφμβαςησ δίδεται ςτο Παράρτθμα Ι τησ 
διακήρυξησ και την επιςυναπτόμενη υπ’ αριθμ. 04/2022 Μελζτη τησ Σεχνικήσ Τπηρεςίασ του Δήμου 
Μυκόνου. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτη διαδικαςία ςφναψησ τησ παροφςασ ςφμβαςησ ζχουν φυςικά ή νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςη ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλη αυτϊν, που είναι εγκατεςτημζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τησ Ζνωςησ, 

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

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανάθεςη δημόςια 
ςφμβαςη καλφπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςημειϊςεισ του ςχετικοφ με την 
Ζνωςη Προςαρτήματοσ I τησ ωσ άνω υμφωνίασ, καθϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτην περίπτωςη γϋ τησ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ή πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με την Ζνωςη ςε θζματα διαδικαςιϊν ανάθεςησ δημοςίων ςυμβάςεων. 

το βαθμό που καλφπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςημειϊςεισ του ςχετικοφ 
με την Ζνωςη Προςαρτήματοσ I τησ Δ, καθϊσ και τισ λοιπζσ διεθνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ 
δεςμεφεται η Ζνωςη, οι αναθζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγαθά, τισ υπηρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςη εξίςου ευνοϊκή 
με αυτήν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγαθά, τισ υπηρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τησ 
Ζνωςησ. 

2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςησ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθοφν 
ςυγκεκριμζνη νομική μορφή για την υποβολή προςφοράσ. Η αναθζτουςα αρχή  μπορεί να απαιτήςει από 
τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβληθοφν ςυγκεκριμζνη νομική μορφή, εφόςον τουσ ανατεθεί η 
ςφμβαςη. 

τισ περιπτϊςεισ υποβολήσ προςφοράσ από ζνωςη οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλη τησ ευθφνονται 
ζναντι τησ αναθζτουςασ αρχήσ αλληλζγγυα και εισ ολόκληρον.   

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΕΓΓΤΗΕΙ 

Για την ζγκυρη ςυμμετοχή ςτη διαδικαςία ςφναψησ τησ παροφςασ ςφμβαςησ, κατατίθεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυητική επιςτολή ςυμμετοχήσ, ποςοφ ζξι χιλιάδων 
επτακοςίων εβδομήντα δφο ευρϊ και ςαράντα οκτϊ λεπτά (€6.772,48). 

Για την υπογραφή τησ ςφμβαςησ απαιτείται η παροχή εγγφηςησ καλήσ εκτζλεςησ, ςφμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τησ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τησ εκτιμϊμενησ αξίασ τησ 
ςφμβαςησ, ή του τμήματοσ αυτήσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςησ  και η οποία 
κατατίθεται μζχρι και την  υπογραφή του ςυμφωνητικοφ. 

ΠΡΟΦΟΡΕ 

Προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο των παρεχόμενων υπηρεςιϊν. Δεν γίνονται δεκτζσ προςφορζσ 
για μζροσ του αντικειμζνου τησ ςφμβαςησ. 

Δεν επιτρζπεται η υποβολή εναλλακτικϊν προςφορϊν. 

ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτημα δϊδεκα 
(12) μθνϊν από την επόμενη τησ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  
Προκήρυξη τησ παροφςασ ςφμβαςησ απεςτάλη με ηλεκτρονικά μζςα για δημοςίευςη ςτισ 03/05/2022 ςτην 
Τπηρεςία Εκδόςεων τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ. 

 
Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Σο πλήρεσ κείμενο τησ Διακήρυξησ θα καταχωρηθεί ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρϊο Δημοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ).  
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Σα ζγγραφα τησ ςφμβαςησ τησ παροφςασ Διακήρυξησ θα καταχωρηθοφν ςτη ςχετική ηλεκτρονική 
διαδικαςία ςφναψησ δημόςιασ ςφμβαςησ ςτο ΕΗΔΗ και θα αναρτηθοφν ςτη Διαδικτυακή Πφλη 
(www.promitheus.gov.gr ) του ΟΠ ΕΗΔΗ. 

Η παροφςα Περίληψη δημοςιεφεται και ςτον Ελληνικό Σφπο, ςφμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 

Η παροφςα Περίληψη όπωσ προβλζπεται ςτην περίπτωςη (ιςτ) τησ παραγράφου 3 του άρθρου 76 του 
Ν.4727/2020, θα αναρτηθεί ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΤΓΕΙΑ). 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί ςτο διαδίκτυο, ςτην ιςτοςελίδα τησ αναθζτουςασ αρχήσ, ςτη διεφθυνςη 
(URL): www.mykonos.gr . 

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΙΕΤΕΩΝ 

Η δαπάνη των δημοςιεφςεων ςτον Ελληνικό Σφπο βαρφνει τον Ανάδοχο. 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

α) Σα ζγγραφα τησ ςφμβαςησ είναι διαθζςιμα για ελεφθερη, πλήρη, άμεςη & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόςβαςη  μζςω τησ διαδικτυακήσ πφλησ (www.promitheus.gov.gr ) του ΟΠ ΕΗΔΗ. 

β) Κάθε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΗΔΗ Προμήθειεσ 
και Τπηρεςίεσ (εφεξήσ ΕΗΔΗ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τη Διαδικτυακή Πφλη 
(www.promitheus.gov.gr)  του ΟΠ ΕΗΔΗ. 

γ) Περαιτζρω πληροφορίεσ είναι διαθζςιμεσ από την Γενική Διεφθυνςη ςτο διαδίκτυο (URL): 
www.mykonos.gr . 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΩΝ 

Σα ςχετικά αιτήματα παροχήσ διευκρινίςεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δζκα (10) ημζρεσ 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα και ςωρευτικά το 
αργότερο ζξι (6) ημζρεσ προ τησ καταληκτικήσ ημερομηνίασ υποβολήσ προςφορϊν, ςτο πλαίςιο τησ 
παροφςασ, ςτη ςχετική ηλεκτρονική διαδικαςία ςφναψησ δημόςιασ ςφμβαςησ ςτην πλατφόρμα του 
ΕΗΔΗ, η οποία είναι προςβάςιμη μζςω τησ Διαδικτυακήσ πφλησ (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα 
παροχήσ ςυμπληρωματικϊν πληροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτημα οικονομικοφσ φορείσ, δηλαδή από εκείνουσ που διαθζτουν ςχετικά διαπιςτευτήρια που τουσ 
ζχουν χορηγηθεί (όνομα χρήςτη και κωδικό πρόςβαςησ) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτήματα παροχήσ διευκρινήςεων που είτε 
υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ 
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