
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            Μύθνλνο, 29/09/2022 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ                                                Αξηζ. Πξση: -15464- 

ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

Κφδηθός NUTS  έδρας αλαζέηοσζας Αρτής: EL 422 

Κφδηθός NUTS ηόποσ εθηέιεζες ηες ζύκβαζες: EL422 

CPV: [9 0 7 1 3 0 0 0 - 8 ] - Τπερεζίες παροτής ζσκβούιφλ γηα περηβαιιοληηθά δεηήκαηα  

 

ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: 

“ « Τ Π Η Ρ Δ  Ι Δ    Τ Μ Β Ο Τ Λ Ο Τ  Γ Ι Α  Σ Η Ν  Ο Ρ Γ Α Ν Ω  Η  

 Τ  Σ Η Μ Α Σ Ο   Υ Ω Ρ Ι  Σ Η    Τ Λ Λ Ο Γ Η   Α Ν Α Κ Τ Κ Λ Ω  Ι Μ Ω Ν  

Τ Λ Ι Κ Ω Ν  Κ Α Ι  Β Ι Ο Α Π Ο Β Λ Η Σ Ω Ν   Σ Ο Ν  Γ Η Μ Ο  Μ Τ Κ Ο Ν Ο Τ »  

Ο Γήκαξρνο Μπθόλνπ, έρνληαο ππόςε ηελ ππ’ αξηζκ. 190/2022 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ, πξνθεξύζζεη ειεθηξνληθό αλνηθηό δεκόζην δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο, κε θρηηήρηο αλάζεζες ηελ πιέολ ζσκθέροσζα από οηθολοκηθή άπουε προζθορά βάζεη 

βέιηηζηες ζτέζες ποηόηεηας – ηηκής. 

Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο είλαη ε παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ηνπ Γήκνπ Μπθόλνπ γηα ηελ 

νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξηζηήο ζπιινγήο αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ θαη βηναπνβιήησλ. Η 

δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο νξίδεηαη ζε δώδεθα (12) κήλεο. 

Ο δηαγσληζκόο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16. 

Η εθηηκώκελε αμία ηεο ζύκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 60.000,00 € κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α. 24% (εθηηκώκελε αμία ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ: € 74.400,00).  

Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη ν Γήκνο Μπθόλνπ. Η δαπάλε γηα ηελ ελ ιόγσ 

ζύκβαζε βαξύλεη ηνλ Κ.Α.: 20-6117.0007 νηθνλνκηθνύ έηνπο 2022 θαη ηνλ αληίζηνηρν Κ.Α. ηνπ 2023. 

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

Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..), κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο 

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

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΔΗΓΗ: 03/10/2022   

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 03/10/2022 θαη ώξα 

12:00. 

 ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 21/10/2022 θαη 

ώξα 15:00. 

 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: Ηιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ 

(ππό)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» θαη ηνπ (ππό)θαθέινπ 

«Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ηελ 24-10-2022 θαη ώξα 10:00. 

 

 

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


ΑΔΑ: 626ΚΩΚΚ-Ο6Ξ



Γηθαίφκα ζσκκεηοτής:   

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

πξόζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελώζεσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ηα κέιε απηώλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα 

ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

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

ζύκβαζε θαιύπηεηαη από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7 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. 

ην βαζκό πνπ θαιύπηνληαη από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηώζεηο ηνπ 

ζρεηηθνύ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Γ, θαζώο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο από ηηο 

νπνίεο δεζκεύεηαη ε Έλσζε, νη αλαζέηνπζεο αξρέο επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο 

θαη ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ησλ ρσξώλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιόγσ ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε 

εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο 

νηθνλνκηθνύο θνξείο ηεο Έλσζεο. 

2. Οηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ 

θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλώλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνύλ 

ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Η αλαζέηνπζα αξρή  κπνξεί λα απαηηήζεη 

από ηηο ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθόζνλ ηνπο 

αλαηεζεί ε ζύκβαζε. 

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

έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ.
 
  

Απαηηούκελες εγγσήζεης:  

1. Δγγύεζε ζσκκεηοτής ζηο δηαγφληζκό 

Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, θαηαηίζεηαη από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνύο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ποζού τηιίφλ 

δηαθοζίφλ εσρώ (1.200,00 €).  

2. Δγγύεζε θαιής εθηέιεζες ηες ζύκβαζες.  

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγύεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην ύςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 4% επί ηεο εθηηκώκελεο 

αμίαο ηεο ζύκβαζεο, ή ηνπ ηκήκαηνο απηήο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηώκαηα πξναίξεζεο  

θαη ε νπνία θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ  ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνύ.  

Προζθορές: Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ Γηαθήξπμε θαη 

ζηε κειέηε ηεο Τπεξεζίαο. 

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο  

Υρόλος ηζτύος προζθορώλ: Οη ππνβαιιόκελεο πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο νηθνλνκηθνύο 

θνξείο γηα δηάζηεκα 12 κελώλ από ηελ επόκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.  



ΑΔΑ: 626ΚΩΚΚ-Ο6Ξ



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

Δπηθοηλφλία - Πρόζβαζε ζηα έγγραθα ηες ύκβαζες 

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

πξόζβαζε  κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΗΓΗ 

β) Κάζε είδνπο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ ΔΗΓΗ 

Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο (εθεμήο ΔΗΓΗ), ην νπνίν είλαη πξνζβάζηκν από ηε Γηαδηθηπαθή 

Πύιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΗΓΗ 

γ) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο από ηελ πξναλαθεξζείζα Γεληθή Γηεύζπλζε ζην 

δηαδίθηπν (URL): www.promitheus.gov.gr  

 

Η Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεύζπλζε 

(URL): www.mykonos.gr. 

Παροτή Γηεσθρηλίζεφλ:  

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ην αξγόηεξν έμη (6) εκέξεο 

πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ θαη απαληώληαη αληίζηνηρα, ζην πιαίζην ηεο 

παξνύζαο, ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο ζηελ πιαηθόξκα ηνπ 

ΔΗΓΗ, ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πύιεο (www.promitheus.gov.gr). 

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 ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα 

παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ είηε ππνβάιινληαη κε άιιν ηξόπν είηε ην ειεθηξνληθό αξρείν πνπ ηα 

ζπλνδεύεη δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.  

Πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηνλ ηζηόηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΓΙΑΤΓΔΙΑ), ζα ηνηρνθνιιεζεί ζην Γεκαξρηαθό Καηάζηεκα Μπθόλνπ θαη ζα δεκνζηεπζεί θαη ζηνλ 

Σύπν. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ζα βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

                         Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ  

    

                                       ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π.ΚΟΤΚΑ 

 

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