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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο ∆ήµος Αγίας Βαρβάρας διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου 
µε αντικείµενο την προµήθεια µε τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών 
εγκαταστάσεων ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας», ΥΠΟΕΡΓΟ 2 – «Προµήθεια και τοποθέτηση 
εξοπλισµού αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας», µέσω του 
Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», εκτιµώµενης αξίας 230.207,24€ (συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%).  
ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 
CPV  : 37420000-8, 37440000-4, 37450000-7, 39113300-0, 43327000-1, 33100000-1   
33141620-2, 42716110-2, 34922000-6.                                                                                                  

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4412/2016 και τους όρους της 
διακήρυξης.  

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου. 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος, από την  22/02/21, ηµέρα  ∆ευτέρα και ώρα  
14.00 π.µ, έως και την καταληκτική ηµεροµηνία Τρίτη 09/03/21 και ώρα 14.00. 

Συστηµικός Αύξοντας Αριθµός : 106489 
Η προµήθεια χωρίζεται σε πέντε (5) οµάδες : Α. ΟΡΓΑΝΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, Β.  ΠΑΓΚΟΙ – 
ΚΕΡΚΙ∆ΕΣ, Γ. ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙ∆Η, ∆. ΜΗΧΑΝΗ ΠΛΥΣΗΣ ΣΤΕΓΝΩΣΗΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ, 
Ε.ΜΗΧΑΝΗΜΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ   
Κριτήριο ανάθεσης της προµήθειας αποτελεί: η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής και ειδικότερα η χαµηλότερη τιµή για την κάθε 
οµάδα ειδών. 

Προσφορές υποβάλλονται για τη µία, δύο ή για το σύνολο των οµάδων. 
Η προσφορά θα αφορά τουλάχιστον το σύνολο κάθε οµάδας.  

∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της 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 Σ∆Σ, 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. Οι 

ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. 

Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται 
από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής, ύψους 2% υπολογιζόµενου επί της εκτιµώµενης αξίας (του προϋπολογισµού) 
εκτός ΦΠΑ, της κάθε οµάδας ή του συνόλου των  οµάδων για την/τις οποία/ες υποβάλλεται 
προσφορά και θα απευθύνεται στο ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας 

Η σύµβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου ανάθεσης σε προσφέροντα ο οποίος δεν 
αποκλείεται από τη συµµετοχή και πληροί τα κριτήρια επιλογής σύµφωνα µε τη διακήρυξη. 

Η προσφορά των διαγωνιζοµένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
διακήρυξη. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) µήνες από την επόµενη της 
διενέργειας του διαγωνισµού. ∆εν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε έξι (6) µήνες από την υπογραφή της.  
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Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό αριθµό δαπανών του οικονοµικού προϋπολογισµού του ∆ήµου 
Αγίας Βαρβάρας ως εξής: Κ.Α. 61-7135.005 «Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού αθλητικών 

εγκαταστάσεων ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας»  

Η κατακύρωση της σύµβασης θα γίνει από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας. 

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία: Η προδικαστική προσφυγή 
κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό 
τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format 
(PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική 
υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, 
στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της µε αριθµ. 56902/215 Υ.Α..  

Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr 
Η περίληψη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ). 
Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. & στην ιστοσελίδα του ∆ήµου www.agiavarvara.gr  
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την προαναφερθείσα διεύθυνση και από το τµήµα 
Λογιστηρίου-Προϋπολογισµού & Προµηθειών του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας. 

 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ 
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