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ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ». 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Ο Δήμος Παλλήνης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 663/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 

ΩΚΣΤΩΞΚ-4ΟΜ), προκηρύσσει τον κάτωθι Ανοικτό Διαγωνισμό (άρθρο 27 του ν. 4412/16): «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών και 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 193.520,00 € πρό ΦΠΑ και 239.964,80 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

Οι δεσμεύσεις σε βάρος των Κ.Α. του προϋπολογισμού του Φορέα έχουν ως εξής: 

 

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΟΛΟ  

ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

2018 2019 

64.7135.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

239.964,80 € 1.000,00 238.964,80 

 

Η ανωτέρω προμήθεια εντάσσεται στην εξής κατηγορία όπως αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του 

Κανονισμού 2195/2002 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με κωδικό CPV 37535200-9: Εξοπλισμός παιδικής 

χαράς και προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 193.520,00 € προ ΦΠΑ, ήτοι 239.964,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%. 

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος δύναται να καταθέσει μόνο μία προσφορά η οποία πρέπει απαραίτητα 

να καλύπτει όλα τα ζητούμενα είδη. Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν όλα τα είδη, θα απορρίπτονται 

από το διαγωνισμό. 

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για 

ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης καθαρής δαπάνης, μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 

μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
 

  





Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να 

παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με 

αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με 

την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον 

ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η διάρκεια της σύμβασης, η οποία θα υπογραφεί με το μειοδότη που θα ανακηρυχθεί, θα είναι 

τέσσερεις (4) μήνες, με τμηματική παραγγελία - παραλαβή των ειδών ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, 

σε όλη την διάρκεια της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αναπροσαρμογή των τιμών. Χρόνος έναρξης ισχύος 

εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα 

μέρη, σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016). 

Δημοσιεύσεις: 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης 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 : 69086 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα 

με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL):   http://www.pallini.gr στην διαδρομή: Νέα & Ανακοινώσεις ► Ανακοινώσεις. 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr.  

Ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η  Παρασκευή 25-01-

2019 και ώρα 23:59. 

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» ορίζεται η Πέμπτη 31-01-2019 και ώρα 10:00πμ.  

                                                                                      Ο Δήμαρχος 
 
 
                                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ                                                                                 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/



		2018-12-31T10:01:39+0200
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




