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ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
       Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προκηρύσσει ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016). Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας 
ανέρχεται στο ποσό των 362.880,00 ευρώ με επιπλέον δαπάνη για Φ.Π.Α. 24% 87.091,20 
ευρώ, σύνολο 449.971,20 ευρώ, βάσει της υπ’ αριθ. 66/2018 Μελέτης της Διεύθυνσης 
Τεχνικών υπηρεσιών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση της τιμής. 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς, 
αστικού εξοπλισμού και δαπέδων ασφαλείας σε υφιστάμενες και νέες παιδικές χαρές, ώστε 
να συμμορφώνονται με την Υ.Α. 27934/2014.Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται 
αντίστοιχα στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 
37535200-9, 34928400-2, 44112200-0.  

Φορέας χρηματοδότησης της προμήθειας είναι το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  και ο Δήμος 
Αγίας Παρασκευής. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση, βαρύνει την με Κ.Α.: 64.7135.61  
σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 και 2019   του Δήμου.  

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 56902/215 (Β' 
1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπου καταχωρήθηκε το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και έλαβε Συστημικό 
Αύξοντα Αριθμό : 65773. 

Η διαδικασία θα είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,  
την 03/12/2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 09:00 πμ. 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η   10/01/2019  και ώρα 
15:00:00. 
 Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. 
Ο χρόνος διάρκειας των οικονομικών προσφορών θα είναι τουλάχιστον εννέα (9) μήνες από 
την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 
 Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση 
συμμετοχής ύψους 2%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 7.257,60 ευρώ (επτά χιλιάδες 
διακόσια πενήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά).  
  Η δαπάνη για δημοσίευση θα βαρύνει τον ανάδοχο. 
     Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της 
διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την διαδικτυακή πύλη: 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, την ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση 
www.agiaparaskevi.gr(εφημερίδα υπηρεσίας προκηρύξεις) καθώς και να επικοινωνούν με 
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το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 213 
2004558 – 59,602. 
                                                                                                        Με εντολή Δημάρχου      
 Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 Στέφανος Κασαπίδης 
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