
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                            Μχθνλνο, 08 /08/2017 

ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ                                                Αξηζ. Πξση:-7391- 

ΓΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ - ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ 

ΣΙΣΛΟ 

“ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ Ε ΠΑΡΑΛΙΕ ΣΗ 

ΜΤΚΟΝΟΤ ” 

 

Κωδικόρ NUTS  έδπαρ αναθέηοςζαρ Απσήρ: EL 422 

Κωδικόρ NUTS ηόπος εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ: EL422 

CPV: 33196200-2 (Εξοπλιζμόρ για άηομα με ειδικέρ ανάγκερ) 

Ο Γήκαξρνο Μπθφλνπ, έρνληαο ππφςε ηελ ππ’ αξηζκ. 95/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ, πξνθεξχζζεη ειεθηξνληθφ δεκφζην αλνηθηφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο 

πξνζθνξέο,  κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν 

βάζεη ηηκήο.  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16. Ο ζπλνιηθφο 

πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εθαηφ ηξηάληα δχν ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ 

ζαξάληα ηξηψλ Δπξψ θαη ηξηάληα έμη ιεπηψλ (132.743,36 €) πιένλ ηνπ ΦΠΑ (13%), ήηνη ζην πνζφ ησλ 

εθαηφ πελήληα ρηιηάδσλ Δπξψ (150.000,00€).  

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ειεθηξνληθά κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..), κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ αλαιπηηθή  δηαθήξπμε.  

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΔΗΓΗ: 21/08/2017   

 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 22/08/2017 θαη ψξα 

10:00  

 ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 11/09/2017 θαη 

ψξα 23:00 

 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: Ηιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ 

(ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά»  ζα γίλεη ηέζζεξηο (4) 

εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη ψξα 10:00 

πκ. 

Ανηικείμενο Ππομήθειαρ  

Με ηελ παξνχζα πξνκήζεηα πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε κίαο νινθιεξσκέλεο παξέκβαζεο γηα 

ηε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ ΑΜΔΑ ζε πεξηαζηηθέο αθηέο ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ.  

ηφρνο ηνπ Γήκνπ απνηειεί ε δηεπθφιπλζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο ησλ ΑΜΔΑ ζε 

νξγαλσκέλεο παξαιίεο νη νπνίεο βξίζθνληαη κέζα ζην αζηηθφ δνκεκέλν πεξηβάιινλ θαζψο 

επίζεο θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζηελ νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε ζε ζέκαηα πξνζβαζηκφηεηαο ζηηο αθηέο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η δηακφξθσζε ησλ ππνδνκψλ γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε ΑΜΔΑ ζα γίλεη ζηηο παξαιίεο 

Καιφ Ληβάδη, Καιαθάηεο & Κακηλάθη ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. Με ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα 

πξέπεη λα επηηπγράλεηαη απηφλνκε πξφζβαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηε ζάιαζζα. 

Η πξνκήζεηα  εηδηθφηεξα  πεξηιακβάλεη: 

Α/Α ΔΙΓΟ ΣΔΜ. 

 

1 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΤΣΟΝΟΜΗ ΠΡΟΒΑΗ ΑΜΔΑ Δ ΠΑΡΑΛΙΔ ΣΗ 

ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

3 

Η νπνία  νινθιεξψλεηαη κε: 

 Σελ πξνκήζεηα ηξηψλ (3) δηαηάμεσλ γηα ηελ απηφλνκε πξφζβαζε ΑκεΑ ζηε ζάιαζζα. 

  Σελ πξνκήζεηα ηξηψλ (3) απνδπηεξίσλ γηα ΑΜΔΑ 

  Σελ ρσξνζέηεζε απφ κηαο (1) ζέζεο ζηάζκεπζεο απνθιεηζηηθά γηα ΑκεΑ ζηηο παξαιίεο 

Καιαθάηεο θαη Κακηλάθη, νη νπνίεο ζα έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο δηαζηάζεηο, θαζψο θαη εηδηθή 

επηδαπέδηα θαη επηζηήιηα ζήκαλζε, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

  Σελ πξνκήζεηα ηξηψλ (3) εηδηθψλ δηαδξφκσλ γηα ΑκεΑ πνπ ζα ελψλεη ηηο παξαπάλσ 

ππνδνκέο. 

  Σελ πξνκήζεηα ελεκεξσηηθψλ-πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

επηζθεπηψλ. 

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

7135.0004   πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017    

 

Δικαίωμα ζςμμεηοσήρ:   

ην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ  θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο απηψλ  πνπ  αζθνχλ 

λφκηκα  ηελ εκπνξία ή δηαθίλεζε ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή, δπλάκεη 

ηεο λνκνζεζίαο ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλνη, ήηνη: 

 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, 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, 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 Γεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. (άξζξν 25 παξ.1 Ν.4412/16). 

 

Απαιηούμενερ εγγςήζειρ:  

1. Εγγύηζη ζςμμεηοσήρ 

α) Καηά ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016, νη πξνζθέξνληεο 

νθείινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ αλνηθηφ δηαγσληζκφ, ηεο 

νπνίαο ην πνζφ νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 2% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο απφ ηελ Τπεξεζία δαπάλεο (ρσξίο 

Φ.Π.Α.) ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε, δειαδή εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126483
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αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δύο σιλιάδων εξακοζίων πενήνηα ηεζζάπων εςπώ και ογδόνηα επηά 

λεπηών (2.654,87€).  

2. Εγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ 

α) Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη 

θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί 

ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ  πνπ ζα πξνκεζεχζεη, ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. 

Πποζθοπέρ: Γελ ζα ιακβάλεηαη ππφςε πξνζθνξά, ε νπνία  δελ ζα δίδεηαη γηα  ην ζχλνιν ησλ ππφ 

πξνκήζεηα εηδψλ. Γη' απηφ νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα πξνζθέξνπλ ην ζχλνιν ησλ πνζνηήησλ ησλ 

εηδψλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ.     

Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνλ πξνκεζεπηή γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα εθαηφλ είθνζη (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). 

Εναλλακηικέρ πποζθοπέρ: Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο, θαη  ε ππνβνιή απηψλ 

επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ. 

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

Η παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κέζα ζε πξνζεζκία δύο (2) 

μηνών απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο 

Διάθεζη εγγπάθων-ζηοισείων ηος διαγωνιζμού: Πξνθήξπμε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζα 

αλαξηεζεί ζην ΚΗΜΓΗ, νκνίσο ζα αλαξηεζεί θαη ε δηαθήξπμε ζην ΚΗΜΓΗ βάζεη ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο θαη ζην ΔΗΓΗ  ζηελ  δηαδηθηπαθή πχιε  www.promitheus.gov.gr. Πεξίιεςε ηεο  

δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπζεί ζηνλ Σχπν ζχκθσλα κε ην Νφκν θαη  ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο. 

Δπίζεο ε πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα ηνηρνθνιιεζεί ζην Γεκαξρηαθφ Καηάζηεκα Γηαιφο - Αθηή 

Κακπάλε, Μχθνλνο, κε πξαθηηθφ ηνηρνθφιιεζεο θαη ζα απνζηαιεί ζην Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην. 

Παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε ζε φια ηα ηεχρε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ ζηελ  

ηζηνζειίδα  ηνπ  Γήκνπ Μπθφλνπ  http://www.mykonos.gr θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ –ΔΗΓΗ. 

Αιηήμαηα παποσήρ ζςμπληπωμαηικών πληποθοπιών -  διεςκπινίζεων ππνβάιινληαη κφλν 

απφ εγγεγξακκέλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα 

πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο.  Σα  

αηηήκαηα,  ζπλνδεχνληαη  ππνρξεσηηθά  απφ  επηζπλαπηφκελν  ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή 

αξρείνπ.pdf κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά 

ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε  κε άιιν ηξφπν είηε ην 

ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη δηεπθξηλίζεσλ γηα ην 

πεξηερφκελν  ηεο  Γηαθήξπμεο  κπνξνχλ  λα  ππνβιεζνχλ  κέρξη θαη ηελ 6ε  εκέξα  πξηλ  απφ  ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ. 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απαληήζεη ζε φιεο καδί ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα δεηεζνχλ εληφο ηνπ 

αλσηέξσ δηαζηήκαηνο ην αξγφηεξν κέρξη (4) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126555
http://www.promitheus.gov.gr/
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Η παξνχζα πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζην ΚΗΜΓΗ θαζψο θαη ε αλαιπηηθή δηαθήξπμε. Δπίζεο ε 

παξνχζα πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010,  ζα 

δεκνζηεπζεί ζην Φ.Δ.Κ./Σεχρνο ΓΓ θαη ζηνλ Σχπν ζχκθσλα κε ην Νφκν. 

Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηα ινηπά έμνδα ηνπ δηαγσληζκνχ, αξρηθνχ θαη ηπρφλ 

επαλαιεπηηθνχ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

 

                                                       

                    Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

       ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ 
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