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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ

Προκηρύσσει Ανοικτό άνω των ορίων Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια Εξοπλισμού και Υλικών 
Εγκατάστασης για την δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στο Δήμο της Κω - ΟΜΑΔΑ 3 – 
Προμήθεια ηλεκτρικού οχήματος (MiniBus) περιλαμβανομένου και του απαιτούμενου σταθμού 
φόρτισης», συνολικού προϋπολογισμού 292.359,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΩ, Οδός: Ακτή 
Κουντουριώτη 7, Τ.Κ.: 85300, NUTS 3: GR421 (ΔΗΜΟΣ ΚΩ), Τηλ.: 2242360-486, Fax: 22420-21341. 
Πληροφορίες – αρμόδια υπάλληλος : Νεκταρία Δρούγκα, n.drouga@kos.gr. 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα Προσφορά, βάσει βέλτιστης 
σχέσης Ποιότητας – Τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων της παρ. 2.3 της Διακήρυξης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια Εξοπλισμού και Υλικών Εγκατάστασης για την 
δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στο Δήμο της Κω - ΟΜΑΔΑ 3 – Προμήθεια ηλεκτρικού 
οχήματος (MiniBus) περιλαμβανομένου και του απαιτούμενου σταθμού φόρτισης». Τα υπό 
προμήθεια είδη θα είναι καινούρια. Πρόκειται μια δράση υψίστης προτεραιότητας και 
ολοκληρωμένης παρέμβασης για την επιλεγόμενη περιοχή, αφού αφορά στους κατοίκους και 
επισκέπτες του Δήμου και αποφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως βελτίωση – αναβάθμιση της 
ποιότητας και της εξυπηρέτησης στη μετακίνηση, σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση 
κατά 80% του κόστους μετακίνησης, μείωση του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα (CO2), 
ενίσχυση της ασφάλειας κ.λπ. Η περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνονται στην 
υπ’ αριθμό 46α/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της διακήρυξης. 

Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την επόμενη της 
υπογραφής της σύμβασης. 

Διενέργεια Διαγωνισμού: θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, Αύξων Αριθμός Συστήματος: 146031. 

Ημερομηνία Ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 30/12/2021. 

Ημερομηνία έναρξης των προσφορών ορίζεται η 15η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 08:00:00 π.μ. 
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Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 04η Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 
23:00:00  μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας δεν υπάρχει δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο σύστημα. 

Κατάθεση Προσφορών:. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για 
το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται στην Διακήρυξη, όπως αυτά περιγράφονται στον 
ενδεικτικό Προϋπολογισμό – Προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Προσφορές που δεν καλύπτουν το 
σύνολο των επιμέρους ειδών, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εγγυητική Επιστολή: Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, στο διαγωνισμό σε χρηματικό ποσό σε 
ευρώ, ίσο με το 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας, διάρκειας τουλάχιστον 
1 έτους. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες της σύμβασης το 
ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ για τις 
ομάδες που ο Οικονομικός Φορέας συμμετέχει.

Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΕΣΠΑ 2014-2020 & 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Κωδ. ΣΑ 119/1.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 61.7135.0004 σχετική πίστωση του 
τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Κω. Για την παρούσα 
διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  823/07-12-2021 (ΑΔΑΜ 21REQ009712858 
2021-12-10, ΑΔΑ ΩΞΨΧΩΛΕ-ΥΝΩ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 1 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο 
εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Δήμου Κω. 
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2019ΣΕ11910064). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Yποέργο 
Νο 1 της Πράξης: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΩ – ΔΗΜΟΥ ΚΩ», η οποία έχει ενταχθεί 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με την υπ’ αριθμ. 
4259/1457/ Α3/28-06-2019 (ΑΔΑ: 6Κ3Μ465ΧΙ8-Π5Π), απόφαση της ΕΥΔ Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία και έχει λάβει κωδικό MIS 5035333. Η παρούσα σύμβαση 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ με κωδικό εναρίθμου 2019ΣΕ11910064.

Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον 
ιστότοπο του Δήμου www.kos.gov.gr, στο γραφείου προμηθειών του Δήμου της Κω κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στα τηλ.: 2242360486-487-485. 

Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για 
δημοσίευση στις 24/12/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αναλυτικό 
τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ) www.promitheus.gov.gr, και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. Η 
Προκήρυξη (Περίληψη της Διακήρυξης), θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, φέρει κωδικό ΑΔΑ, στον ιστότοπο του Δήμου της Κω 
www.kos.gov.gr και στο ελληνικό τύπο.
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ΘΕΟΔΟΣΗΣ Α. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ
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