
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγίνιο 25/04/2017
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 3967
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
για την «Πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Πύδνας Κολινδρού – 

συντηρήσεις και προμήθεια εξοπλισμού»

Ο Δήμαρχος ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει  βέλτιστης  σχέσης  ποιότητας  –  τιμής,  για  την  «Πιστοποίηση  παιδικών 
χαρών  Δήμου  Πύδνας  Κολινδρού  –  συντηρήσεις  και  προμήθεια 
εξοπλισμού», με αρ. μελ.: 10/2016, προϋπολογισμού δαπάνης 253.417,56 € με 
ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016. 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Οδός: Κ. Καραμανλή 38
Ταχ.Κωδ.:603 00 – Αιγίνιο 
Τηλ.:23533-50135
Telefax:23530-22990
E-mail: aiginio@otenet.gr
Ιστοσελίδα:www.pydnaskolindrou.gr
Κωδικός NUTS: GR125
2.  Πρόσβαση  στα  έγγραφα:  Άμεση  και  δωρεάν  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της 
σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου  www.pydnaskolindrou.gr. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν  επίσης  να  λάβουν  γνώση  των  εγγράφων  της  σύμβασης  από  το  Δήμο 
Πύδνας – Κολινδρού (1ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν 
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.
3. Κωδικός CPV: 37535200-9 (Εξοπλισμός παιδικής χαράς) και συμπληρωματικού 
50870000-4 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς).
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: GR125
5.  Περιγραφή  της  δημόσιας  σύμβασης:  Αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι  η 
προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και εξοπλισμού παιδικών χαρών για τον Δήμο 
Πύδνας-Κολινδρού. Στον εν λόγω εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια και 
πλήρη εγκατάσταση δαπέδων και περιφράξεων.
Τέλος θα εκπονηθούν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης των οργάνων, αλλά και 
του  περιβάλλοντος  χώρου,  ώστε  έπειτα  της  αποπεράτωσης  του  συνόλου  του 
αντικειμένου  της  παρούσας  σύμβασης  να  ολοκληρωθεί  και  η  πιστοποίηση  των 
παιδικών χαρών όπως ορίζεται στην ισχύουσα σχετική νομοθεσία.
Ο ανάδοχος θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την παράδοση των 
προβλεπόμενων εκ της μελέτης 10/2016 του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, σε πλήρη 
λειτουργία.
6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές
7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: αναγνωρισμένοι προμηθευτές του αντικειμένου που 
δημοπρατείται  και  που  παρέχουν  εχέγγυα  άρτιας  εκτέλεσης,  εγγεγραμμένοι  στο 
οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. Οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται 
αναλυτικά στην διακήρυξης. Ειδικότερα: 
1. 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.
2.  Οι  ενώσεις  οικονομικών φορέων,  συμπεριλαμβανομένων και  των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση είναι ενιαία και η υποβολή προσφοράς θα 
αφορά σε όλα τα είδη
10.  Ειδικοί  όροι  εκτέλεσης  της  σύμβασης:  Σύμφωνα  με  την  αναλυτική 
διακήρυξη
11. Κριτήριο ανάθεσης:  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
12.  Παραλαβή  προσφορών:  Η  καταληκτική  ημερομηνία  παραλαβής  των 
προσφορών είναι η 30/05/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.
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  05/06/2017  ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ.
13.  Χρόνος  ισχύος  προσφορών:  πέντε  (5)  μήνες  από  την  επόμενη  της 
διενέργειας του διαγωνισμού.
14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
15.  Χρηματοδότηση:  Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α. 35.7332.02  του 
προϋπολογισμού έτους 2017 και τον ΚΑ 35.7332.02 του έτους 2018 του Δήμου 
Πύδνας-Κολινδρού..
16. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 
προθεσμία  άσκησής  της  είναι  πέντε  (5)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση 
ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  Η ένσταση υποβάλλεται 
ενώπιον  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του Δήμου.  Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης 
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ 
του Δημοσίου. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του 
ν. 4412/2016.
17. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ 
και το ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. 
Περιληπτική  διακήρυξη  τοιχοκολλείται  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του  Δήμου, 
αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και  στην ιστοσελίδα του Δήμου Πύδνας – 
Κολινδρού (www.pydnaskolindrou.gr). Επίσης θα δημοσιευθεί:
1.  στο  «τεύχος  διακηρύξεων  δημοσίων  συμβάσεων»  της  Εφημερίδας  της 
Κυβέρνησης 
2. σε δύο οικονομικές εφημερίδες 
3.  σε  δυο  ημερήσιες  και  μία  εβδομαδιαία  εφημερίδες  του  Νομού  εφόσον 
εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις του Ν.3548/2007 και περιλαμβάνονται στην αριθ. 
13289/7.8.2015 (ΦΕΚ 1716/Β/17.8.2015)  Απόφαση Υπουργού Επικρατείας  όπως 
ισχύει, καθώς και
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον προμηθευτή.

Ο Δήμαρχος

                                                              Ευάγγελος Β. Λαγδάρης
Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη ΤΔΥ
Ασημούλα Πάππου

http://www.pydnaskolindrou.gr/
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