
   

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

 

Το ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΔΕΠΑΝ 

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για προμήθεια με 
τίτλο: 
«Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου 
Οινουσσών στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ_II” 
προϋπολογισμού 130.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.», με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
1/. Αναθέτουσα Αρχή: Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη – ΔΕΠΑΝ 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι επιχείρηση Ο.Τ.Α., νομίμως εγγεγραμμένη στο μητρώο 
επιχειρήσεων Ο.Τ.Α της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 
Η κύρια δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες. 
2/. Διεύθυνση :   Γαλατσίου 3, Αθήνα  - 11141 
3/. Τηλέφωνο :    210 7297272 
4/. Τίτλος : «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών 
χαρών του Δήμου Οινουσσών στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος 
“ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ_II”» 
5/. Προμήθεια :Περιλαμβάνει εργασίες που κατατάσσονται στις ακόλουθες 
κατηγορίες (CPV) : 

37535210-2 - Κούνιες παιδικής χαράς. 
37535250-4 - Τραμπάλες παιδικής χαράς 
37535200-9  - Όργανα παιδικής χαράς 
44111700-8  - Δάπεδα ασφαλείας 
34928471-0  - Πληροφοριακή Πινακίδα 
31527200-8  - Φωτιστικά Σώματα 

6/. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης : Αντικείμενο της παρούσας είναι η 
προμήθεια και η τοποθέτηση νέου εξοπλισμού παιδικών χαρών σε περιοχές αρμοδιότητας του 
Δήμου Οινουσσών με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της 
ψυχαγωγίας των ανηλίκων. 

7/.  Κατανομή σε τμήματα :  ΟΧΙ 
8/.        Διάρκεια σύμβασης :  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.  
9/.    Απαιτούμενες εγγυήσεις: Εγγύηση συμμετοχής 2% της εκτιμώμενης αξίας του 
προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι  2.096,77 €. 
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10/.  Βασικοί όροι χρηματοδότησης : Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης 
είναι το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, του Υπουργείου Εσωτερικών. 

11/.   Διάθεση  εγγράφων  –  στοιχείων  του  διαγωνισμού:  Διεύθυνση  Φορέα:   Γαλατσίου  
3 - Αθήνα,  και στο τηλέφωνο 210 7297272 - e-mail:  program@depan.gr, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού  θα  βρίσκονται  αναρτημένα  
στην ιστοσελίδα του φορέα και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.depan.gr όπου παρέχεται 
ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
(www.promitheus.gov.gr ) 
12/. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα 
διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 09/02/2021 και ώρα 18.00. 
Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 25/02/2021 και ώρα 14.00. Η 
ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Πέμπτη, 04/03/2021 και 
ώρα 10.00.  
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 
13/. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, 
ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι υποβαλλόμενες 
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

 14/. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή 
αντιπροσφορές. 

 15/. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ.  

 16/. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης 
περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. 
 

 
 Ο Γενικός Διευθυντής ΔΕΠΑΝ 
 
 Βασίλειος Κουτσιώρης 
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