
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                              Μφκονοσ,  16-05-2019 

                                                                                                                                    Αρ. Ρρωτ. : -4447- 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ    

 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
   ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ – ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΙ 

ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΣΟΤ ΕΛΟΣ» 

μζςω του Προγράμματοσ «ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ» & ιδίων πόρων 

 

Κωδικόσ NUTS  ζδρασ αναθζτουςασ Αρχήσ: EL 422 

Κωδικόσ NUTS τόπου εκτζλεςησ τησ ςφμβαςησ: EL422 

(CPV) : 37535200-9, 50870000-4, 79132000-8 

 

Ο Διμαρχοσ Μυκόνου προκθρφςςει  θλεκτρονικό διεκνι δθμόςιο ανοικτό διαγωνιςμό, 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 338.709,68€ (τριακόςιεσ τριάντα οκτϊ χιλιάδεσ επτακόςια 
εννζα ευρϊ και εξιντα οκτϊ λεπτά) πλζον ΦΡΑ 24% φψουσ  81.290,32€ (ογδόντα μίασ 
χιλιάδων διακοςίων ενενιντα ευρϊ και τριάντα δφο λεπτϊν),  δθλαδι ςυνολικοφ  ποςοφ   
420.000,00€ (τετρακοςίων είκοςι  χιλιάδων ευρϊ) με κριτήριο ανάθεςησ την ςυμφερότερη 
προςφορά αποκλειςτικά και μόνο βάςει ποιοτικών κριτηρίων και υπό δεδομζνη τιμή 
(ίςη με τον προχπολογιςμό), για τθν ανάδειξθ αναδόχου τθσ προμικειασ:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ – ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΣΟΤ ΕΛΟΣ» ςφμφωνα 
με τθν αναλυτικι διακιρυξθ. 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζξι  (6) μήνεσ. 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Ρρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 

και ο Διμοσ Μυκόνου. 

Η προχπολογιςκείςα δαπάνθ τθσ προμικειασ θ οποία ανζρχεται ςτο ποςό των 420.000,00€ 

με ΦΡΑ βαρφνει τουσ Κ.Α. 60-7135.0001  και 15-7135.0003 του προχπολογιςμοφ εξόδων 

του Διμου 2019 ιςόποςα. Το ποςό φψουσ 210.000,00€ προζρχεται μζςω χρθματοδότθςθσ 

του Υπουργείου Εςωτερικϊν (Ρράξθ ζνταξθσ του Διμου ςτο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» & 

ποςό φψουσ  210.000,00€, κα καλυφκεί από ιδίουσ πόρουσ. 
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Για τθν Χρθματοδότθςθ κα απορροφθκοφν πρϊτα οι πόροι του Υπουργείου Εςωτερικϊν και 

ςτθ ςυνζχεια κα χρθςιμοποιθκοφν οι ίδιοι πόροι του Διμου. 

 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr. ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν αναλυτικι  διακιρυξθ. 
 

 Ημερομθνία αποςτολισ  τθσ προκιρυξθσ  ςτθν Εφθμερίδα ΕΕ:    09/05/2019.  

 Ημερομθνία ανάρτθςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
ΕΣΗΔΗΣ: 16/05/2019. 

 Ημερομθνία και ϊρα ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν:  16/05/2019 και ώρα 09:00. 

 Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προςφορϊν:  14 /06/2019 και ώρα   13:00. 

 Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά»  θ οποία κα γίνει τζςςερισ εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία προςφορϊν και ϊρα 10:00 πμ  
 

  Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι προμικεια και τοποκζτθςθ οργάνων, δαπζδων, και 

λοιποφ αςτικοφ εξοπλιςμοφ, με ςτόχο τθ βελτίωςθ και αναβάκμιςθ τριών (3) υφιςτάμενων 

παιδικών χαρών  παιδικϊν χαρϊν του Διμου Μυκόνου.  

Οι παρεμβάςεισ για τθν αναβάκμιςθ των παιδικϊν χαρϊν περιλαμβάνουν κάκε εργαςία 

επιςκευισ, γενικότερθσ ςυντιρθςθσ, απεγκατάςταςθσ, μεταφοράσ υφιςτάμενων και 

τοποκζτθςθ νζων οργάνων, κακϊσ και διαμόρφωςθσ  χϊρων, μαηί με τθν αξία 

ανταλλακτικϊν και μικροχλικϊν και κάκε άλλθσ εργαςίασ μετά τθσ προμικειασ των 

αναγκαίων υλικϊν , ϊςτε με τθν περάτωςι τουσ να πλθροφνται οι προχποκζςεισ 

πιςτοποίθςθσ  των παιδικϊν  χαρϊν , ςφμφωνα με τα ιςχφοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα  και 

τζλοσ , θ επικεϊρθςθ των παιδικϊν χαρϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πιςτοποιθτικϊν 

ςυμμόρφωςθσ. 

 Οι υφιςτάμενεσ παιδικζσ χαρζσ που πρόκειται να ανακαταςκευαςτοφν περιγράφονται 

παρακάτω:  

1. Ραιδικι χαρά Άνω Μεράσ 

2. Ραιδικι χαρά Λάκκα 

3. Ραιδικι χαρά Μφλοι  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται 

ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ Ι τθσ διακιρυξθσ.  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι 

νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που 

είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

http://www.promitheus.gov.gr/
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γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 

δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ 

του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και 

ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 

ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν 
ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι (Ρρβλ. άρκρο 19 
παρ. 2 ν. 4412/2016) για τθν υποβολι προςφοράσ.  
 
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ 
τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   
 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΕΓΓΤΗΕΙ 

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται 

από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ) εγγυθτικι επιςτολι 

ςυμμετοχισ που ανζρχεται ςτο ποςό των 6.775,00 € (ζξι χιλιάδων επτακοςίων εβδομήντα 

πζντε ευρώ), ιτοι ςε ποςοςτό 2% επί τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ μθ 

ςυνυπολογιηόμενων του ΦΡΑ κακϊσ και  των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα 
με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% 
επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ.  

ΠΡΟΦΟΡΕ 

H Ρροςφορά υποβάλλεται ωσ μια κοινι και ενιαία, αφοφ θ ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε 

τμιματα, με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν Διακιρυξθ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για 

διάςτθμα 4 μηνών από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

 
ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

Ρροκιρυξθ  τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 

09/05/2019 ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Η προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι 

πφλθ του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ  Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με 

το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 ςτισ εφθμερίδεσ του τοπικοφ τφπου. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 

παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ 

διεφκυνςθ (URL) :  www.mykonos.gr. 

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΙΕΤΕΩΝ 

Η δαπάνθ για τισ δθμοςιεφςεισ που γίνονται ςτθν Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 
βαρφνει τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Οι δαπάνεσ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο, (αρχικισ και τυχόν επαναλθπτικισ) 

κακϊσ και όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, κα βαρφνει τον ανάδοχο προμθκευτι ςτον οποίο 

κατακυρϊκθκε  θ προμικεια, με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν, ςφμφωνα  με 

το άρκρο 46 του Ν. 3801/09 και τθν εγκφκλιο 11/27754/28.6.2010. Σε περίπτωςθ, 

ματαίωςθσ ι ακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ, τα ζξοδα δθμοςίευςθσ κα βαρφνουν τθν 

Ανακζτουςα Αρχι. 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν 
θλεκτρονικι πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 

 τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: www.mykonos.gr. 

γ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι 
γενικϊσ διακζςιμα. Η απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν 
λόγω εργαλεία και ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) : 
www.promitheus.gov.gr 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΡΟΒΑΗ ΣΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, 

εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr. 

 Επίςησ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν πρόςβαςη ςτο περιεχόμενο τησ διακήρυξησ 
και ςε όλα τα ζγγραφα τησ ςφμβαςησ μζςω τησ ιςτοςελίδασ του Δήμου www.mykonos.gr 
απ’ όπου μποροφν να τα προμηθεφονται δωρεάν. 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΩΝ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 

δζκα (10) ημζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται 

αντίςτοιχα το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν τθ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 

προςφορϊν  το ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν 

πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 

οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που 

τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το 

θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 

θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

 

                                                                       O ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΤΚΟΝΟΤ 
 
 
 
                                                                     ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΚΟΤΚΑ  
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