
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            Μχθνλνο, 01 /11 / 2017 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ                                                Αξηζ. Πξση:-10777- 

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ - ΠΔΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΔ 

ΣΙΣΛΟ 

“ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΤΛΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΟ ΒΑΦΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗ ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΗ ΣΧΝ ΥΟΛΙΚΧΝ 

ΓΗΠΔΓΧΝ ” 

 

Κωδηθός NUTS  έδρας αλαζέηοσζας Αρτής: EL 422 

Κωδηθός NUTS ηόποσ εθηέιεζες ηες ζύκβαζες: EL 422 

CPV: 44811000-8, 24200000-6, 38432200-4, 14212400-4, 14212200-2, 35113400-3 

Ο Δήκαξρνο Μπθφλνπ, έρνληαο ππφςε ηελ ππ’ αξηζκ. 119/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 

ηνπ Δήκνπ Μπθφλνπ, πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ 

πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ην  βάςηκν θαη δηαγξάκκηζε ζρνιηθψλ γεπέδσλ ηνπ Δήκνπ Μπθφλνπ θαη 

ζρεηηθψλ εξγαζηψλ, φπσο αλαιπηηθά αλαγξάθνληαη ζηε Σερληθή Μειέηε (Α.Μ. 24/2017) ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη 

ηηκήο, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο €48.189,00€ πιένλ ΦΠΑ 24%.  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ. 4412/16. Ο ζπλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ζαξάληα νθηψ ρηιηάδσλ εθαηφλ νγδφληα 

ελλέα Επξψ (48.189,00 €) πιένλ ηνπ ΦΠΑ (24%), ήηνη ζην πνζφ ησλ πελήληα ελλέα ρηιηάδσλ 

επηαθνζίσλ πελήληα ηεζζάξσλ Επξψ θαη πελήληα έμη ιεπηψλ. (59.754,56€).  

 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζην Δεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Δήκνπ Μπθφλνπ, ζην Γηαιφ - Αθηή 

Κακπάλε, ζηε Μχθνλν απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ, ζηηο 21-11-2017, εκέρα Σρίηε. Ώξα έλαξμεο 

ηνπ δηαγσληζκνχ νξίδεηαη ε 10:00 π.κ. θαη ιήμεο παξάδνζεο ησλ πξνζθνξψλ ε 10:30 π.κ., θαηά ηελ 

νπνία ιήγεη ε πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ θαη αξρίδεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο. 

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ, πξέπεη λα θαηαζέζνπλ γξαπηή πξνζθνξά κέρξη  

ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απηνπξνζψπσο ή κέζσ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ 

ηνπο ελψπηνλ ηεο Επηηξνπήο Δηαγσληζκνχ.  Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηαινχλ  θαη ηαρπδξνκηθά κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Πξσηφθνιιν ηνπ 

Δήκνπ Μπθφλνπ(Σαρπδξνκηθή Δ/λζε Δεκνηηθφ Καηάζηεκα, Γηαιφο - Αθηή Κακπάλε, Μχθνλνο) 

κέτρη ηελ προεγούκελε εκέρα από ασηή ηες δηελέργεηας ηοσ δηαγωληζκού. 

 

Αληηθείκελο Προκήζεηας  

Σα είδε πνπ ζα πξνκεζεπηεί ν Δήκνο είλαη :  
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ΠΙΝΑΚΑ ΤΛΙΚΧΝ 

Α/Α ΔΙΓΟ 
ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 
ΑΚΡΤΛΙΚΟ ΥΡΩΜΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 

ΓΗΠΕΔΩΝ (4lt) 
ηεκ. 238 

2 
ΑΚΡΤΛΙΚΟ ΥΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΗ 

(2,5lt) 
ηεκ. 54 

3 
ΑΚΡΤΛΙΚΟ ΣΙΜΕΝΣΟΥΡΩΜΑ ΝΕΡΟΤ 

(10lt) 
ηεκ. 19 

4 ΔΙΑΛΤΣΙΚΟ ΝΙΣΡΟΤ (15lt) ηεκ. 10 

5 ΜΗΥΑΝΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΗ ηεκ. 1 

6 

ΑΚΡΤΛΙΚΟ ΜΟΝΩΣΙΚΟ ΥΡΩΜΑ ΓΙΑ 

ΑΘΛΗΣΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ (25kg) 

 

ηεκ. 32 

7 ΣΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ m
2
 200 

8 ΚΟΤΡΑΑΝΙ tn 2 

9 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ m
2
 5228 

 

Ο αλάδνρνο κε ηα πιηθά πνπ ζα πξνκεζεχζεη ζηνλ Δήκν Μπθφλνπ ζα εθηειέζεη εξγαζίεο 

βάςηκν θαη δηαγξάκκηζε ζρνιηθψλ γεπέδσλ θαη επηδηφξζσζεο απηψλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηηο 

αξκφδηαο ππεξεζίαο - επηηξνπήο θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ 

Δήκνπ γηα ινηπέο θαη κειινληηθέο εξγαζίεο. 

Η παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά εληφο ελελήληα (90) εκεξψλ, θαηφπηλ εληνιήο ηεο Επηηξνπήο 

Παξαιαβήο Πξνκεζεηψλ ηνπ Δήκνπ Μπθφλνπ ζε ρξφλν θαη ηφπν πνπ ζα νξίδεηαη απφ απηήλ.  

Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο  ζα γίλεη κε ίδηνπο πφξνπο θαη ζα βαξχλεη ηνλ  Κ.Α.: 15-7332.0003   

πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017    

 

Γηθαίωκα ζσκκεηοτής:   

1. Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε : 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.), 
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γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Δ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 

Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο (άξζξν 25 Ν.4412/16), θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 

δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο Δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. 

2. ην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Δ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο 

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

θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε 

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

νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο (άξζξν 25 Ν.4412/16). 

Τπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο κπνξνχλ λα είλαη θαη Ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. Οη 

αλαζέηνπζεο αξρέο δελ απαηηνχλ απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή 

κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 άξζξν 19 παξ.2 Ν.4412/16. 

 

Απαηηούκελες εγγσήζεης:  

Δγγύεζε ζσκκεηοτής ζηο δηαγωληζκό 

Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ, Σν χςνο ηεο 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαζορίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ, 

αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο ζε επξψ, θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε. (άξζξν 72 παξ.1α ηνπ Ν.4412/16) ήηνη: 

983,78€.  

Δγγύεζε θαιής εθηέιεζες 

Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηεο  πξνκήζεηαο, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πξν ή 

θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο. Σν χςνο ηεο εγγχεζεο θαζνξίδεηαη ζε 

πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ. (άξζξν 72 παξ.1β ηνπ Ν.4412/16) 

Προζθορές: Οη δηαγωληδόκελοη πρέπεη λα σποβάιιοσλ προζθορά γηα ηο ζύλοιο ηωλ σπό 

προκήζεηα εηδώλ όπως ασηά αλαισηηθά αλαθέροληαη ζηελ σπ. αρ. 24/2017 κειέηε ηες Σετληθής 

Τπερεζίας.   

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθά νξηδφκελα ζηα νηθεία άξζξα ηεο δηαθήξπμεο.  

Υρόλος ηζτύος προζθορώλ: Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνλ πξνκεζεπηή γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα 120 εκεξψλ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ απηφλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

δηαθήξπμεο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. (άξζξν 97 παξ.1 Ν.4412/16). 

Δλαιιαθηηθές προζθορές: 

 1. ηνπο δηαγσληζκνχο δελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο θαη ζε 

πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο απνξξίπηνληαη, σο απαξάδεθηεο. 

2. Καλείο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζηελ ίδηα δεκνπξαζία πεξηζζφηεξεο απφ κηα εηαηξίεο ή έλσζε 

πξνκεζεπηψλ, νχηε λα ζπκκεηέρεη πξνζσπηθά θαη λα εθπξνζσπεί ηαπηφρξνλα άιιε ή άιιεο  εηαηξείεο  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126483#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126483#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126477#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126530#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126530#_blank
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126555#_blank
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πνπ επηζπκνχλ λα  ζπκκεηάζρνπλ  ζηνλ δηαγσληζκφ. ηελ πεξίπησζε απηή απνθιείνληαη φιεο νη 

πξνζθνξέο πνπ θαηαζέηεη εθηφο απφ κία κε ηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. 

Γεκοζίεσζε:  

 

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο δεκνζηεχνπλ θαη’ ειάρηζηνλ 12 εκέξεο ηηο πξνθεξχμεηο θαη, αλεμαξηήησο ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο απηψλ, κε ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 38, ζην ΚΗΜΔΗ, 

φπνπ ζεσξείηαη σο έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο δεκνζίεπζεο. 

Η πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη επίζεο ζηνλ Σχπν θαη αλαξηάηαη ειεθηξνληθά ηφζν  ζην 

δηθηπαθφ ηφπν www.diavgeia.gov.gr φζν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Μπθφλνπ 

(www.mykonos.gr) 

 

Πιεροθόρεζε ελδηαθεροκέλωλ 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα απφ ηελ Σερληθή 

Τπεξεζία ηνπ Δήκνπ Μπθφλνπ, Αξγχξαηλα, Μχθνλνο, Σ.Κ.84600, Σει. 2289028557, Fax 

2289028567. 

Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ηελ ππεξεζία. 

 

                                                       

                    Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

       ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ 

 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126496#_blank
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