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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  

τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 1.100lt». 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 

λίτρων με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για την συλλογή και τη μηχανική αποκομιδή των 

απορριμμάτων του Δήμου Μυκόνου Η  δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται να 

ανέλθει στις 249.147,00 € (Προϋπολογισμός 200.925,00€ + ΦΠΑ 24 % 48.222,00 €) 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Μυκόνου 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στουν ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34928480-6 (Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι μήνες  από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ ή μέχρι 

εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου. 

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. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡAΣ : 31/01/2023 και ώρα 

15:00  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 03/02/2023 και ώρα 10:00 πμ  

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής 

ποσού τεσσάρων χιλιάδων δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά (4018,5€)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. 

ΑΔΑ: 66ΛΚΩΚΚ-ΦΜΘ



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  2289360119 . 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ  

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΚΟΥΚΑΣ 
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