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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3799/23.7.2019 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 

 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ» 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ 

 

CPVs : 37535200-9 (Εξοπλισμός παιδικής χαράς), 37535250-4 (Τραμπάλες για παιδικές χαρές), 37535210-2 

(Κούνιες παιδικής χαράς), 37535210-2 (Κούνιες παιδικής χαράς), 34992000-7 (Πινακίδες και φωτινές 

πινακίδες), 14212200-2 (Αδρανή υλικά), 31527200-8 (Φωτιστικά εξωτερικών χώρων), 34928200-0 

(Περιφράξεις), 44411100-5 (Κρουνοί), 44221200-7 (Πόρτες), 39113300-0 (Πάγκοι καθίσματα), 34928480-6 

(Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων), 33682000-4 (Πλακίδια από ελαστικό), 79132000-8 (Υπηρεσίες 

πιστοποίησης) 

με σφραγισμένες προσφορές για την : 

«Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Θέρμου» 
 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θέρμου, Πλατεία οικ. Νικολίτσα, Θέρμο, Ταχ. Κώδικας:  30008, τηλ: 2644360127,   

fax: 2644023179 

2. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL631 

3. Κατηγορία, περιγραφή και προϋπολογισμός – ομαδοποίηση – χρηματοδότηση προμήθειας: Αντικείμενο 

της σύμβασης είναι η προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τη δημιουργία 21 

σύγχρονων και ασφαλών παιδικών χαρών του Δήμου Θέρμου, ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές 

ασφαλείας, όπως αυτές έχουν καθορισθεί στα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176:2008, ΕΝ1177:2008 και 

τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αρίθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργική 

Απόφαση (ΦΕΚ 931/Β/18-05-2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρίθμ. 27934/2014 Υπουργική 

Απόφαση (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) και τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 44 (30681/07-08-2014) και πρέπει να 

εφαρμόζονται υποχρεωτικά. 

Αναλυτικά τα είδη αναφέρονται στην αρ. 75/2-7-2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Αγρινίου για την εν λόγω προμήθεια. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 268.840,68 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 216.807,00 ΦΠΑ 24%: € 52.033,68). 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ M.M. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΜΙΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΤΕΜ 20 

2 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΔΙΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΕΜ 21 

3 ΤΡΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (2 ΠΑΙΔΩΝ – 1 ΝΗΠΙΩΝ) ΤΕΜ 16 

4 ΔΙΘΕΣΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ (ΠΑΙΔΩΝ – ΝΗΠΙΩΝ) ΤΕΜ 5 

5 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΕΜ 21 

6 ΒΟΤΣΑΛΟ Μ
3
 477 

7 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ, 

ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

ΤΕΜ 42 

8 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Μ 850 

9 ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΤΕΜ 21 

10 ΒΡΥΣΗ ΤΕΜ 21 

11 ΠΑΓΚΑΚΙ ΤΕΜ 21 

12 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΕΜ 21 

13 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ
2
 25 

14 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΜ 21 
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Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των της προμήθειας. Η δαπάνη θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 70-7135.003 (Α.Α.Υ. 2019/212) του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου. Η 

παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. 

έργου 2017ΣΕ05500010 και από ίδια έσοδα του Δήμου Θέρμου. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη : «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 

παιδικών χαρών του Δήμου Θέρμου» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της 

χώρας» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 53108/27-09-2018 του Υπουργού Εσωτερικών. 

4. Δικαίωμα συμμετοχής: 

i. 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. 

ii. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

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

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται: Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2016-2017-2018), να έχουν εκτελέσει 

τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου. 

5. Παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για 

ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Επίσης άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimos-thermou.gr. 

6. Διαδικασία – Κριτήριο Κατακύρωσης:  Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές 

και κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής στο σύνολο της προμήθειας. 

7. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς 

φορείς για διάστημα 180 ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών 

του Διαγωνισμού. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

9. Υποβολή των προσφορών – Ηλεκτρονική Αποσφράγιση: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  με ηλεκτρονικό 

τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η 

καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα, 26/8/2019 και ώρα 10:00 π.μ.. Η 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» θα 

πραγματοποιηθεί Τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών, ήτοι την 

Παρασκευή, 30/8/2019 και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την 

αριθ. 8/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θέρμου. 

10. Απαιτούμενες εγγυήσεις: 

α. Εγγύηση συμμετοχής: Ανέρχεται σε 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Συγκεκριμένα 

ανέρχεται στο ποσό των 4.336,14 €. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) 

ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι ήτοι 210 

ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του Διαγωνισμού. 

β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και 

κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης. 

β. Εγγύηση καλής λειτουργίας: Για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που 

προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, και δεν θα 

οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείριση των οργάνων και η οποία ορίζεται σε δύο (2) έτη μετά 
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την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού. Το ποσό της εγγύησης θα ανέρχεται στο ποσοστό των 2,5% της 

συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. 

11.Προδικαστικές προσφυγές: Οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 έως 374) εφαρμόζονται στις διαφορές 

που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων του Ν.4412/2016, καθώς και τροποποίησης αυτών, 

με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και 

ανεξάρτητα από τη φύση τους. (άρθρο 345 παρ.1 του Ν.4412/2016)(άρθρο 1 του ΠΔ 39/2017). Για το 

παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ 

του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας 

αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. 

12. Διάρκεια σύμβασης – ειδικοί όροι εκτέλεσης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 6 (έξι) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με όσα αναγράφονται 

στην υπ αριθ. 75/2-7-2019 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου. 

13. Δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού: Η παρούσα Προκήρυξη και η Διακήρυξη καταχωρήθηκαν στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Η παρούσα Προκήρυξη και η Διακήρυξη 

καταχωρήθηκαν  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 : 76674. Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 

4412/2016 και το Ν. 3548/2007 σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του 

Νομού. Η παρούσα Προκήρυξη και η Διακήρυξη, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 

άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Η παρούσα Προκήρυξη και η Διακήρυξη καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην 

ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.dimos-thermou.gr   στην διαδρομή : ► 

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις.  

 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΟΥ 

 

 

 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ 
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