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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

                                                                                                            Ο  
Δήμαρχος Μυτιλήνης 

 
προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της 
προμήθειας με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», προϋπολογισμού: 205.128,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.  
 

1.  Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 
Οδός: Ελ. Βενιζέλου 13-17 
Ταχ. Κωδ.: 81132  
Τηλ.: 22513050565 
E-mail: promithies@mytilene.gr 
Ιστοσελίδα: www.mytilene.gr 
Κωδικός NUTS: EL 411 
 

2.  Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση 
διαδικτύου www.mytilene.gr./Προκυρήξεις. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 
 
 

 



  

3.    Κωδικός CPV:  

 

ΟΜΑΔΑ CPV 

 Κωδ. Τίτλος 

ΟΜΑΔΑ Α 33196200-2 

44411400-8 

Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες 

Ντουζιέρες 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

 

24955000-3 

 

Χημικές τουαλέτες 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ 

 

45212230-7 

 

Εγκατάσταση αποδυτηρίων 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ 

 

39522130-7 

 

Σκίαστρα 

 

 

ΟΜΑΔΑ Ε 

 

31523200-0 

 

Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων 

 

 

 

 

 

4.    Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 411. 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η εξασφάλιση της 
προσβασιμότητας ανθρώπων με κινητικά προβλήματα ή με περιορισμένη κινητικότητα (ηλικιωμένοι, εγκυμονούσες 
γυναίκες κλπ) στις παραλίες του πρώην Δήμου Λέσβου . 
Προβλέπεται η δημιουργία κατάλληλων ελαφρών, μη μόνιμων υποδομών στον ευρύτερο χώρο των παραλιών 
κολύμβησης για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ, όπως: 
 
Α)  διάταξη αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ στη θάλασσα που θα εγκαθίσταται εντός της θερινής περιόδου και θα 
απεγκαθίσταται με το πέρας αυτής και κινητοί ξύλινοι διάδρομοι παραλίας. Οι διάδρομοι θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένοι από εμποτισμένη ξυλεία και από ανοξείδωτα υλικά κατάλληλα για χρήση σε θαλάσσιο περιβάλλον. 
Επειδή ο διάδρομος αυτός θα χρησιμοποιείται και από τους υπόλοιπους λουόμενους είναι απαραίτητο να είναι 
διαβατός με γυμνά πόδια, 
 
Β) μη μόνιμοι φορητοί χώροι υγιεινής WC για ΑΜΕΑ (χημικές τουαλέτες με επαρκή ποσότητα κατάλληλου χημικού 
υγρού διάλυσης λυμάτων και σύστημα απόσμησης),  
 
Γ) λυόμενα αποδυτήρια με διαστάσεις και εξοπλισμό , που να επιτρέπουν τη χρήση τους από ΑΜΕΑ, 
 



  

Δ) χώροι σκίασης, μη μόνιμοι , συναρμολογούμενοι με δάπεδο από σανίδια εμποτισμένης ξυλείας και κάλυμμα οροφής 
με υλικό σκίασης (καλαμωτή ή ψάθα κλπ. ) και  
 
Ε) πινακίδες σήμανσης (πληροφοριακές) , διαστάσεων 60*40 εκ.  
 
Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω οργανωμένες παραλίες του Δήμου Λέσβου :  
Παραλία Δ.Ε. Πέτρας  
Παραλία «Κανόνι» Δ.Ε. Λουτρόπολης Θερμής  
Παραλία «ΑΓ. Ισίδωρος » Δ.Ε. Πλωμαρίου  
Παραλία «Αεροδρόμιο» (Β’ Καντίνα ) Δ.Ε. Μυτιλήνης    
 

6.  Εναλλακτικές προσφορές: ΟΧΙ 

7.  Διάρκεια σύμβασης: 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας των αγαθών ορίζεται σε: Ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την 
υπογραφή του συμφωνητικού με τον ανάδοχο. 
 
8.  Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 
 
 

ΟΜΑΔΑ Τίτλος 

 

ΟΜΑΔΑ Α 

 

Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες 

Ντουζιέρες 

 

ΟΜΑΔΑ Β 

 

Χημικές τουαλέτες 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ 

 

Εγκατάσταση αποδυτηρίων 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ 

 

Σκίαστρα 

 

 

ΟΜΑΔΑ Ε 

 

Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων 

 

 
 
9.  Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη 
τιμή). 
 
10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016: 



  

  
Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα υποβολής προσφορών                         ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα    
Ελευθ. Βενιζέλου 13-17, 81132 Μυτιλήνη 

08-09-2021 Τετάρτη 15.30 μ.μ.  
 
 
11.  Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
 
12.  Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική. 
 
13.  Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 69.7135.0001 του προϋπολογισμού 2021 του Δήμου Μυτιλήνης. 
Σχετικές η υπ’ αριθ. 360/15-04-2021 απόφαση του Δημάρχου για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης) και η 
βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης 
υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 
80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης. 
 
14. Προδικαστικές προσφυγές:  Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής : Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών  (ΑΕΠΠ) 
Διεύθυνση : Λεωφ. Θηβών 198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα 
Τηλέφωνο : +30 2132141216 
Ε-mail : aepp@aepp-procurement.gr 
Διεύθυνση Διαδικτύου : (URL) http ://www.aepp-procurement.gr 
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 
374) του ν. 4412/2016, και το υπ’ αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός 
εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»  
 
 

 

           Ο  

                                                                                                  Δήμαρχος 

 

 

                                                                                        ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ 
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