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                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ/ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    
     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ                                   

Αριστομένους 8, 12351, Αγία Βαρβάρα
Τηλ: 213-2019339, -385
Φαξ: 213-2019395

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας διακηρύττει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου 
με αντικείμενο την προμήθεια με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ» μέσω του Πράσινου Ταμείου, Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού 
Ισοζυγίου», στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2018» & ιδίων Πόρων, 
εκτιμώμενης αξίας 203.205,00 ευρώ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τους όρους της διακήρυξης και καλεί τους ενδιαφερόμενους 
οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη του αναδόχου.

CPV  : 37535200-9, 34928400-2, 44112200-0

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, από την  15/02/22, ημέρα Τρίτη και 
ώρα  15.00, έως και την καταληκτική ημερομηνία Τετάρτη 02/03/22 και ώρα 14.00.

Συστημικός Αύξοντας Αριθμός : 140080
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.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες 
από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, 
τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω 
συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 
υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να 
απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, 
εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, ποσού 3.277,50€,  που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, υπολογιζόμενου επί της 
εκτιμώμενης αξίας (του ενδεικτικού προϋπολογισμού) εκτός  Φ.Π.Α. και θα απευθύνεται στο 
Δήμο Αγίας Βαρβάρας
Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας. Η δαπάνη θα βαρύνει 
τους κωδικούς αριθμούς δαπανών του οικονομικού προϋπολογισμού του Δήμου ως εξής Κ.Α. 35-
7135.029, 35-7135.027
Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής, για το σύνολο της προμήθειας. 
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. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οχτώ (8) μήνες από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο 
ΚΗΜΔΗΣ. 

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 κατακύρωση της σύμβασης θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία: Η προδικαστική προσφυγή 
συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ 
39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική 
περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» 
σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. Για το παραδεκτό της άσκησης 
της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού 
Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr 
και & στην ιστοσελίδα του Δήμου www.agiavarvara.gr. Η περίληψη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, 
στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & στην  
Ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.agiavarvara.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ
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