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ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                    

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-  ΠΕΡΙΒ.& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ       

                       

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ  MYKHΣ 

διακηρύσσει προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές ομάδων  του τιμολογίου της υπ. 

αριθμ.3/2022 τεχνικής μελέτης του τμήματος Καθαριότητας, περιβάλλοντος και 

ανακύκλωσης Δήμου , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του Άρθρου 209 του Ν.3463/06 

και του Ν.4412/16, για την υπηρεσία με τίτλο: 

Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων οικισμών της δημοτικής Ενότητας Mύκης 

 Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και η συγκέντρωση 

απορριμμάτων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εκτός των οικισμών της δημοτικής 

ενότητας Μύκης Το κριτήριο επιλογής του αναδόχου είναι η χαμηλότερη προσφορά, που 

αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης% επί των τιμών του ενδεικτικού 

τιμολογίου της υπ. αριθμ.3/2022 μελέτης. (παρ.1 , άρθρου 86 του Ν.4412/2016) 

    Από το τμήμα περιβάλλοντος και καθαριότητας, συντάχθηκε η  τεχνική μελέτη  για την 

υπηρεσία αυτή συνολικά με τίτλο «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων οικισμών της δημοτικής 

Ενότητας Mύκης» προϋπολογισμού 71.789,30€ (ποσό που αντιστοιχεί στην εκτέλεση της 

υπηρεσίας για δέκα μήνες). 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ – συστημικός αριθμός:151670) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος., ως εξής: 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 18 Ιανουαρίου   του 

έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο.  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τρεις  (3) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 21-1-2022 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων 

της Αναθέτουσας Αρχής.  
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Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα 

ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή 

προσφορά, με ιδία παρουσία ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, που ασκούν το επάγγελμα της 

περιγραφόμενης υπηρεσίας και αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα, διαθέτουν τον 

απαιτούμενο εξοπλισμό αλλά και την τεχνογνωσία για την εκτέλεση της υπηρεσίας. 

Η υπηρεσία του Καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων οικισμών της δημοτικής Ενότητας Mύκης 

αφορά την χρονική περίοδο από την 1-3-2022 έως την 31-1-2022. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό δυο επί τοις εκατό (2%) επί του συνολικού 

ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ(24%)δηλαδή στο ποός των 1.157,89€ 

Η ισχύς της προσφοράς είναι 12 μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές και όροι.. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η 

χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους των φορέων του Δήμου. Η πληρωμή θα γίνεται ανά 

μήνα. 

Πληροφορίες  θα δίδονται στα γραφεία του Δήμου Μύκης κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες (τηλέφωνο επικοινωνίας 2541352326) .  

H πλήρης μελέτη, η αναλυτική και η περιληπτική διακήρυξη, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

το ΕΕΕΣ, καθώς και το έντυπο προσφοράς, βρίσκονται αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα 

του δήμου : www.dimosmykis.gr  για ελεύθερη άμεση και πλήρη πρόσβαση.  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΗΣ 

Ντελή Χουσεϊν Ριτβάν 
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