
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                              Μφκονοσ,  27-12-2021 

                                                                                                                                    Αρ. Ρρωτ. : -36692- 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ    

 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
   ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

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

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ» 

 

Κωδικόσ NUTS  ζδρασ αναθζτουςασ Αρχήσ: EL 422 

Κωδικόσ NUTS τόπου εκτζλεςησ τησ ςφμβαςησ: EL422 

(CPV) : 16600000-1 (Ειδικά γεωργικά και δαςοκομικά μθχανιματα). 

Ο Διμαρχοσ Μυκόνου προκθρφςςει  θλεκτρονικό δθμόςιο ανοικτό διαγωνιςμό, 
προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 125.000,00€ (εκατόν είκοςι πζντε χιλιάδεσ ευρϊ) πλζον ΦΡΑ 
24% φψουσ  30.000,00€ (τριάντα χιλιάδεσ ευρϊ),  δθλαδι ςυνολικοφ  ποςοφ   155.000,00 € 
(εκατό πενιντα πζντε χιλιάδων ευρϊ) με κριτήριο ανάθεςησ την πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομική άποψη προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμήσ, για τθν ανάδειξθ αναδόχου τθσ 
προμικειασ:  «Προμήθεια μηχανήματοσ» ςφμφωνα με τθν αναλυτικι διακιρυξθ. 

H παροφςα ςφμβαςη αφορά ςτην προμήθεια ενόσ (1) μεταχειριςμζνου θρυμματιςτή 

πρϊτησ θραφςησ που θα χρηςιμοποιηθεί για τισ ανάγκεσ του Δήμου. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει το κρυμματιςτι εντόσ τεςςάρων (4) μθνϊν, από 
τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διμου Μυκόνου. 

 

Φορζασ  χρθματοδότθςθσ  τθσ  παροφςασ   ςφμβαςθσ   είναι   το   ΥΡΟΥΓΕΙΟ   ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ  
και ο Διμοσ Μυκόνου.  

Α) για το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εςωτερικϊν (ΣΑΕ – 055 με ενάρικμο  2017ΣΕ05500010, 
απόφ. ΥΡΕΣ με ΑΔΑ: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) με τθν οποία εγκρίκθκε θ δαπάνθ ποςοφ 125.000,00 
€ ςε βάροσ του ΚΑ 62-7131.004 του οικονομικοφ ζτουσ 2021 και εκδόκθκε θ με αρικ. 
416/26-11-2021 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ  του Δθμάρχου Μυκόνου.  

 

Β) για το Δήμο Μυκόνου εκδόκθκε θ με αρικ. 415/26-11-2021 απόφαςθ ανάλθψθσ 
υποχρζωςθσ  του Δθμάρχου Μυκόνου με τθν οποία εγκρίκθκε θ δαπάνθ ποςοφ 30.000,00 € 
ςε βάροσ του ΚΑ 20-7131.0004 του ζτουσ 2021. 



ΑΔΑ: ΨΒΟ7ΩΚΚ-ΖΒΕ



 

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 ανάρτθςθσ τθσ διακιρυξθσ ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
ΕΣΗΔΗΣ: 31/12/2021. 

 Ημερομθνία και ϊρα ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν:  31/12/2021 και ϊρα 10:00. 

 Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προςφορϊν:  31/01/2022 και ϊρα   15:00. 

 Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» και του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» την     03η-02-2022 και 
ϊρα    10:00. 

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 

ζχουν ωσ αντικείμενο εργαςιϊν  τθν εμπορία και διακίνθςθ τροφίμων όπωσ τα υπό 

προμικεια είδθ και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 

δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 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. 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4,5, 6 και 7 και τισ γενικζσ 

ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ 

διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ 

επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των 

χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν 

που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ 

Ζνωςθσ 

2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ 

οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Η 

ανακζτουςα αρχι  μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να 

περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 

ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΕΓΓΤΗΕΙ 

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

από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι 

ςυμμετοχισ, ποςοφ δυο χιλιάδεσ πεντακόςια ευρϊ ( 2.500,00€). 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα 

με το άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% τθσ 

εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ να 

ςυμπεριλαμβάνονται τυχόν δικαιϊματα προαίρεςθσ και κατατίκεται μζχρι και τθν 

υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  

ΠΡΟΦΟΡΕ 

Οι υποψιφιοι ανάδοχοι (ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό) μποροφν να υποβάλλουν 

προςφορά για το ςφνολο τησ προκηρυχθείςασ ποςότητασ τησ προμήθειασ. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για 

διάςτθμα 180  ημερϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ 

προςφορϊν .  

ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκοφν ςτθ ςχετικι 

θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΗΔΗΣ και κα αναρτθκοφν ςτθ 

Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΗΔΗΣ.  

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται  ςτον Ελλθνικό Τοπικό Τφπο, ςφμφωνα 

με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016. 

Η παροφςα όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 76 του 

Ν.4727/2020, κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).   

Η Διακιρυξθ θα καταχωρηθεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ 

διεφκυνςθ (URL) :   www.mykonos.gr   

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΙΕΤΕΩΝ 

Η δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο. 

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. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.mykonos.gr/
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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 ζξι 

(6) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται 

αντίςτοιχα, και ςωρευτικά  από την Αναθζτουςα Αρχή  το αργότερο τζςςερισ (4) ημζρεσ 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ προςφορϊν ςτο δικτυακό τόπο του 

διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ςτο 

πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ 

(www.promitheus.gov.gr). 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.  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  
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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