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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ MYKHΣ
Ο Δήμος Μύκης προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή
αναδόχου της προμήθειας:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ή ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΧΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ»
(298.602,15 €) πλέον Φ.Π.Α. 24%
Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ,Σμίνθη
Κωδικός NUTS: EL 512
Ταχ.Κωδ.: 67100 Ξάνθη
Τηλ.: 2541352326
Fax: 2541352330
E- mail: dimitra.ploumistou@dimosmykis.gr
Ιστοσελίδα:www.dimosmykis.gr/
Συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 176677
Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη
διεύθυνση διαδικτύου του Δήμου www.dimosmykis.gr. και στο δημόσια προσβάσιμο χώρο
ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΚΗΜΔΗΣ. Οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το
αρμόδιο τμήμα του Δήμου Μύκης, κατά τις εργάσιμες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης
να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους.
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Χρονοδιάγραμμα έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας, ορίζεται σε
δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
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Σύστημα υποβολής προσφορών – Κριτήριο ανάθεσης: Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Για την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς βάσει τιμής (ποσό προσφοράς εκφραζόμενο σε ευρώ).
Δικαιούμενοι συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή
βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που είναι που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας,
καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για
την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της
μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού
φορολογικού μητρώου για την ένωση.
Ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών-αποσφράγισης:
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
12-12-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα , σε ηλεκτρονικό
φάκελο.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19-122022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.µ..
Εγγύηση συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής
επιστολής που ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ
και τεσσάρων λεπτών (5.972,04 €) που θα απευθύνεται στο Δήμο Μύκης. Η προθεσμία
ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής πρέπει να είναι τουλάχιστον για τριάντα
(30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
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Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα
στο διαγωνισμό για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
Χρηματοδότηση: Στα πλαίσια του προγράμματος του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 , στον Άξονα
Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2): «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού
Ισοζυγίου», μετά τη με αρ. πρωτ. 5360/23.07.2020 πρόσκληση, ΑΔΑ:ΨΥ5846Ψ844-Τ5Ξ
του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, η παρούσα σύμβαση
χρηματοδοτείται ως παρακάτω:
1. κατά 222.160,00 € συμπ. Φ.Π.Α.24%, από το πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού
Ισοζυγίου» 2021 , στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2): «Αστική Αναζωογόνηση &
Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», για το Μέτρο 1 «Σύνθετες Αστικές
Αναπλάσεις» (αριθμ. 204/2022(ΑΔΑ:6Ω4ΘΩΚΛ-ΗΒΡ) απόφαση της οικονομικής
επιτροπής του Δ. Μύκης)και
2. κατά 148.106,67€ συμπ. Φ.Π.Α. 24% από ίδιους πόρους του Δήμου (αριθμ. 6876/1710-2022(ΑΔΑ:ΩΣΜΙΩΚΛ-7ΦΡ)) απόφασης Δημάρχου Δήμου Μύκης ανάληψης
υποχρέωσης (αριθμ. 78/2021(ΑΔΑ: ΨΗΕΥΩΚΛ-292) απόφασης δημοτικού συμβουλίου.
Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στο πρόγραμμα
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην ιστοσελίδα www.diaygeia.gr , στον πίνακα ανακοινώσεων και στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dimosmykis.gr/).
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο , σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4412/2016. Τα έξοδα Δημοσίευσης θα βαρύνουν τον
ανάδοχο.
Τα αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του
διαγωνισμού (διακήρυξη) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
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

