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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο Δήμαρχος Αμοργού, 
 

Προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΚΑΛΟΤΑΡΙΤΙΣΣΑΣ Τ.Κ. ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. 
 
 Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 2014-2020», όπου έχει ενταχτεί με κωδικό ΟΠΣ 5021808. 
 
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 50.485,00 € συμ/νου ΦΠΑ (43.375,00€  
άνευ Φ.Π.Α) με ταξινόμηση κατά CPV: 33196200-2 (Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες), 34953000-2 
(Ράμπες πρόσβασης), 34928470-3 (Σήματα), 24955000-3 (Χημικές τουαλέτες), 45212230-7 (Εγκατάσταση 
αποδυτηρίων), 44115900-8 (Διατάξεις ηλιοπροστασίας). 
 
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 
 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
αποκλειστικά βάσει τιμής, όπως ορίζονται στη Διακήρυξη παρ. 2.3.1.  

 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει α/α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 151244 
 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27-1-2022, ημέρα Πέμπτη. 
Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα σε ηλεκτρονικό φάκελο 
του υποσυστήματος. 

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου 
από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε 
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συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 
Β΄/23.05.2017).  
 
Χρόνος διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα  σε  τέσσερις (4) μήνες από 
την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην 
απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της 
Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος: α) Φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, β) Νομικά 
πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής γ) Συνεταιρισμοί δ)Ενώσεις διαθέτοντας τα προσόντα και 
δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό κάθε είδους προμηθειών προς τους Δήμους και τα νομικά 
τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου, γραμμένοι στα αντίστοιχα επιμελητήρια και ασκούν δραστηριότητα 
σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, 
που ανέρχεται στο ποσό των 867,00 ευρώ με ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς δηλαδή έως 27-12-2022. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της 
διακήρυξης. 

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή 
αντιπροσφορές. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. 

Ο ανάδοχος για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας, θα καταθέσει εγγύηση καλής 
λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2. της διακήρυξης. 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό θα παρέχονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμοργού (Χώρα 
Αμοργού, Αμοργός, ΤΚ 84008, πληροφορίες Ε.Πρέκα: τηλ. 22853-60232, e-mail:amorgos@aigaio.gr) 
όπου θα διατίθεται στους ενδιαφερόμενους και αντίγραφο της μελέτης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα 
παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης μέσω: α) της ιστοσελίδας του Δήμου Αμοργού 
https://dimos.amorgos.gr/ β) του ΕΣΗΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr/. 

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αμοργού https://dimos.amorgos.gr/, ενώ περίληψη της Διακήρυξης 
θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό 
Τύπο , σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016.  
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Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 
4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009. 

 
 
 
 
 
 

Αμοργός,  24 - 12 - 2021                                                           
                                                            

Ο Δήμαρχος Αμοργού 
 
 

Καραΐσκος Ελευθέριος 
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