
  

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ       Σκύδρα 25-09-2018 

         Αρ. Πρωτ.  10523 

 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΓΙΑ ΤΗΝ “ Προμήθεια οργάνων – αστικού εξοπλισμού πέντε παιδικών χαρών 

Δήμου Σκύδρας ” 

 

Η Δήμαρχος Σκύδρας 

 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με υποβολή προσφορών 

ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  και κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “Προμήθεια 

οργάνων – αστικού εξοπλισμού πέντε παιδικών χαρών Δήμου Σκύδρας”, 

προϋπολογισμού 274.198.72 € ευρώ με το Φ.Π.Α. 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 

Οδός: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20 

Ταχ.Κωδ.: 58500 

Τηλ.: 23813-51853 

Telefax: 2381351852 

E-mail : sidiropoulosg@skydra.gov.gr 

Ιστοσελίδα: www.skydra.gr 

Κωδικός NUTS: EL124 

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 

στη διεύθυνση διαδικτύου www.skydra.gr και την πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 

(www.promitheus.gov.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των 

εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκύδρας, κατά 

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δημαρχείο Σκύδρας, 2ος όροφος, Εθνικής Αντίστασης 20 – 

Σκύδρα – 58500, τηλεφ. 23813-51853, Σιδηρόπουλος Γρηγόριος).  

 

3. Κωδικός CPV: 37535200-9                                         

 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/: EL 124 

 

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:   

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η η αναβάθμιση και η ανακατασκευή πέντε παιδικών 

χαρών στις Τ.Κ. Μανδάλου, Σεβαστειανών, Νέας Ζωής, Άσπρου και στην Τ.Κ. Πετριάς 
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οικισμός Λουτροχωρίου. Οι επεμβάσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις 

προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’αρίθμ. 28492/11-05-

2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει 

καθώς και τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης ΕΝ1176:2008 και 

ΕΝ1177:2008. 

 

6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 210 ημέρες 

από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:  

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. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 

δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

 

8. Εγγύηση συμμετοχής : Ορίζεται στο 2% του προϋπολογισμού της προσφοράς (άρθρο 

2.2.2 της διακήρυξης) και συγκεκριμένα στο ποσό των 4.423,00 €. 
 

9. Παραλαβή προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 

η 05/11/2018 και ώρα 09.00 π.μ. (Έναρξη διαδικασίας την 29/10/2018).  Η διαδικασία θα 

διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 

άνω συστήματος, την 29/10/2018 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. 

 
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Μέχρι τις 05-11-2019 

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές 

στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. 

12. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ με την αρ. 43373/20-08-2018 απόφαση, με την οποία εντάχθηκε 

η προμήθεια στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας 

«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες δήμων» με τίτλο «Προμήθεια – 

τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010) με το ποσό 200.000,00 € και από ιδίους πόρους 

του Δήμου Σκύδρας με το ποσό των 74.198,72 €. 
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Για την Χρηματοδότηση θα απορροφηθούν πρώτα οι πόροι του Υπουργείου Εσωτερικών και 

στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι του Δήμου. 

 

13. Προσφυγές σύμφωνα το άρθρο 3.4 της διακήρυξης. 

14. Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης 

καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή 

πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr,  

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 καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL) :   www.skydra.gr   

 

 

 

 

        H  Δήμαρχος Σκύδρας    

 
 

 
 
       ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
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