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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμος Μυκόνου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή 

Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη 

αναδόχου για την: «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων 

χώρων Δήμου Μυκόνου». 

Τα αντικείμενα της Υπηρεσίας είναι: α) Αποκομιδή απορριμμάτων β) Αποκομιδή 

ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και εφαρμογή προγράμματος συλλογής 

χωριστών ρευμάτων αποβλήτων, γ)Πλύση των κάδων, δ)Χειρωνακτικού 

καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων και ε) Αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Μυκόνου 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του 

Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : [90511200-4], CPV: [90511100-

3], CPV: [90514000-3], CPV: [90610000-6], CPV: [90918000-5], CPV:[90513000-6] 

Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας θα είναι για τρία (3) έτη, με δυνατότητα 

παράτασης, κατ’ ενάσκηση του ρητώς προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης, 

για ένα (1) επιπλέον έτος με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που 

περιγράφονται στην διακήρυξη και την τεχνική έκθεση που τη συνοδεύει, με 

προϋπολογισμό δαπάνης για τρία έτη ύψους 12.209.683,62 € πλέον ΦΠΑ 24% 

ήτοι συνολικά περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 15.140.007,69 € και 

συνολικής δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ύψους 

16.279.578,16 € πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικά 20.186.676,92 €. 

περιλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης: http:// www.promitheus.gov.gr / και σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). σε ηλεκτρονικό φάκελο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ρ92ΘΩΚΚ-ΖΡΩ



ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡAΣ : 12/1/2023  και 
ώρα 13:00  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 17/1/2023 και ώρα 10:00 πμ  

 

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης 
συμμετοχής ποσού 244.193,67€ που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ διάρκειας ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) 
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της 
αναλυτικής διακήρυξης. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

(ημεδαπά ή αλλοδαπά),συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες, που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά σύμφωνα  με τους όρους της Διακήρυξης. 

Στο σύνολο των τευχών του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν 

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και στον 

ιστότοπο του Δήμου Μυκόνου www.mykonos.gr. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Μυκόνου, στο τηλ 2289060100 

(Αρμόδιος Υπάλληλος κος Καστορίνης Αντώνιος ). 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ  

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ 
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