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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

(άρθρο 117 του Ν.4412/2016)  

Ο Δήμος Λειψών, προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για τη διενέργεια της 
προμήθειας με τίτλο «Ολοκληρωμένη Πρόσβαση ΑμΕΑ σε παραλία του Δήμου 

Λειψών», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/2016. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω 
προμήθειας είναι 52.321,00 € (με Φ.Π.Α.).  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι Υπουργείο Εσωτερικών, 
κωδ. ΣΑ Ε1551. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ15510076). 
Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 60-7341.001 σχετική 
πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους του Δήμου Λειψών.  

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Ολοκληρωμένη 
πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλία του Δήμου Λειψών» η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία 2014-2020». Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και 
από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση μη μόνιμων 
συναρμολογούμενων Διατάξεων για την Αυτόνομη Πρόσβαση και παραμονή 
ΑμεΑ στη θάλασσα, σε παραλία των Λειψών. Ειδικότερα, ο εξοπλισμός 
προβλέπεται να τοποθετηθεί 80μ δυτικά του λιμανιού, με εύκολη πρόσβαση 
στο οδικό δίκτυο του νησιού.   

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του 
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  
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33196200-2       Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες 
44115900-8       Διατάξεις ηλιοπροστασίας 
 
3419000-0        Ξυλεία 
34922100-7       Υλικά σήμανσης οδών 
24955000         Χημικές τουαλέτες 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25η Μαΐου 
2020 και ώρα 10.00πμ.  

 

Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 26η Μαΐου 2020 και ώρα 
10.00πμ, ενώπιον του Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.  

 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως, με courier ή 
ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας 
αρχής έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα (Λειψοί Δωδεκάνησα ΤΚ 85001)  

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, 
τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η 
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 
και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της 
ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  

 

Δεν απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής (σύμφωνα με τις διατάξεις της 
περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016). Η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας 
της, χωρίς το ΦΠΑ, για την εκτέλεση της προμήθειας και επιστρέφεται στον 
ανάδοχο, μετά το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της προμήθειας.  

Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να κατατεθεί και το 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις παρ. 2 και 
4 του άρθρου 79 Ν. 4412/2016, όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με 
την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων.  
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Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα 
γραφεία του Δήμου, Τηλ.: 2247041333, 2247360500 Επίσης το σύνολο των 
τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο  www//lipsi.gov.gr 
όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση. Τα έξοδα δημοσίευσης 
θα βαρύνουν τον ανάδοχο.  

 

 

Ο Δήμαρχος  

 
 

Μάγγος Φώτιος 
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