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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

Παλαμάς      25  - 11 - 2019 

Αρ. Πρωτ.:    9541 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης  της προμήθειας: 

 « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ  » , ενδεικτικού προϋπολογισμού   213.150,00 € 

(χωρίς  Φ.Π.Α.) 

  

1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Παλαμά, Διεύθυνση: Β. Παπακυρίτση 4 τ.κ: 43200, 

Κωδικός NUTS: EL 611, Τηλέφωνο: 2444350141-151-101, Fax: 2444350117, email: 

gdardani@palamascity.gr , gkaramaligas@yahoo.gr, petrous@palamascity.gr   

url: http://www.palamas.gr , Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Γιαν. 

Νταρντάνη , Γ. Καραμαλίγκας, Πέτρου Σωτηρία  τηλ : 2444350151- 101- 141  

2. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Δήμος (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού), μη Κεντρική αναθέτουσα 

αρχή, εντασσόμενη στη Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Κύρια 

δραστηριότητα που ασκεί: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 

3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν 

πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα: http://www.palamas.gr 

→ Διαφάνεια → Διαγωνισμοί → Προμηθειών     

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης(ΑΔΑΜ:19PROC005904144 25-11-2019), 

καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  

http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 

σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 82193. 

4. Τίτλος προμήθειας : «  Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 

παιδικών χαρών του Δήμου Παλαμά  »,  

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη 

αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας οργάνων παιδικής χαράς, δαπέδων  με 

άμμο,  ηλεκτροφωτισμού   και η τοποθέτησή τους στις   παιδικές  χαρές του Δήμου 

Παλαμά.       

       Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 264.306,00 €      

      συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  213.150,00 €  

      ΦΠΑ : 51.156,00 ). 

      Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς  CPV :  

      37535200-9     Εξοπλισμός παιδικής χαράς ,   

      31500000-1 Φωτιστικός Εξοπλισμός και ηλεκτρικοί  Λαμπτήρες   

     Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα : 

    ΤΜΗΜΑ 1  : « ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ », εκτιμώμενης αξίας    119.780,00    χωρίς  ΦΠΑ  24% 

    ΤΜΗΜΑ 2  : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ    », εκτιμώμενης αξίας  93.370,00   χωρίς  ΦΠΑ  24% 

     Προσφορές υποβάλλονται για όσα και όποια τμήματα επιθυμεί ο κάθε 

προμηθευτής. 

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα 

ορίζεται σε  2 . 

6. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.   
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7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε  12 μήνες 

όπως περιγράφεται στη συγγραφή υποχρεώσεων και στους ειδικούς όρους για την 

εκτέλεση της σύμβασης  

8. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής: α. 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. 

ε) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. 

στ ) Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 

μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν. 

ζ ) Για την συµµετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται 

να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από έναν εγκεκριμένο πάροχο 

υπηρεσιών πιστοποίησης, και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - 

∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). 

9. Εγγύηση Συμμετοχής : Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση 

από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του 

άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο 

ποσό  των δύο χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ & εξήντα λεπτών (2.395,60 €) 

για το τμήμα (1) και χιλίων  οχτακοσίων εξήντα επτά  ευρώ & σαράντα λεπτών (1.867,40 

€ ) για το τμήμα (2). 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής απευθύνεται προς το Δήμο Παλαμά (αριθ. 

3/11543/26-03-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών).  

9. Κριτήριο ανάθεσης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής  για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών εκάστου τμήματος. 

10. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  9/12 

/2019,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα η 15:00 μμ. 

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της 

πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων  Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) 

µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του συστήµατος,  σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 

ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του 

υποσυστήματος. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή 

των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον 

οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο 

φάκελο τα δικαιολογητικά  συμμετοχής. 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη 

διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα  (9) μηνών, από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 

Παρασκευή  13/12/2019 από ώρα 10:00 π.μ. µέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής. 

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές 

στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

13. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  το 

Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ » 

βάσει της Απόφασης Ενταξης, Α.Π 55152/2-10-2018 με το ποσό των 200.000€ και από 

ίδιους πόρους του Δήμου Παλαμά, σύμφωνα με την απόφαση   121/2018 του 

Δημοτικού Συμβουλίου, με το ποσό των 64.306,00€ .  

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει την με Κ.Α. : 64-7135.07 σχετική 

πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2019   του Δήμου Παλαμά . 

15. Προδικαστικές προσφυγές : Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον 

να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί 

ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της 

νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, 

πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων 

βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της 

σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 360 παρ.1 του 

Ν.4412/2016) Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 

προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 

τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, 

άλλως, 

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης 

που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την 

άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την 

πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης. (άρθρο 361 του Ν.4412/2016) 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο 

από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε 

ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της 

σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 

εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν τα 

έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το 

παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο 

ύψους εξακοσίων (600) ευρώ. (άρθρο 363 παρ.1 του Ν.4412/2016) 
  

 

        

                                                                                                      Ο Δήμαρχος Παλαμά 

 

 

                                                                                                       Γιώργος Ηλ. Σακελλαρίου 
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