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ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού των παιδικών χαρών του  Δήμου Τρικκαίων» 
α/α ΕΣΗΔΗΣ: 94496 

 
O Δήμος Τρικκαίων θα προβεί σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης βάσει τιμής,  σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η προμήθεια και τοποθέτηση 
εξοπλισμού των παιδικών χαρών του Δήμου Τρικκαίων  συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης  
204.686,60 Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και  συγκεκριμένα των ειδών του   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι΄ της αναλυτικής  διακήρυξης.  
Η χρηματοδότηση της σύμβασης είναι από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Πρόσκληση ΙΙΙ και 
από  τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους Επενδυτικών Δαπανών-πρώην ΣΑΤΑ. 
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια και τοποθέτηση πιστοποιημένων οργάνων παιδικής 
χαράς και δαπέδων, με σκοπό να γίνουν κατάλληλοι χώροι για χρήση και εν συνεχεία να 
πιστοποιηθούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις καθώς και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ασφαλείας 
και πιστοποίησης ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177:2008. 

Τα υπό προμήθεια είδη κατατάσσονται στους αντίστοιχους  κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  37535200-9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, 45432130-4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της αναλυτικής διακήρυξης.  

Κριτήριο κατακύρωσης:  Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη βάσει τιμής.     
«Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για  το σύνολο  των 
ζητούμενων ειδών. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της 
προσφοράς ολόκληρης της προσφοράς». 
Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισμού  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 
άνω συστήματος. 
 
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 07/07/2020 
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 23/07/2020 και ώρα 15:00 
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 23/07/2020 και ώρα 15:00 
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:  30/07/2020 και ώρα 11:00 

 
Η ανάρτηση του ανωτέρω διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ έχει τον εξής αριθμό συστήματος: 94496 
 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: 
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, 
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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.  
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι 
4.093,73€.   

Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού  
Το πλήρες κείμενο της αναλυτικής Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.  
Αρμόδιοι για πληροφορίες:  κα. Ευθυμίου Παναγιώτα, κα. Κρύου Φωτεινή τηλ. 24313-51203, 
24313-51233, φαξ: 24313-51219, e-mail: panef@trikalacity.gr, fkriou@trikalacity.gr . 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 
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