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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

 
Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια με τίτλο: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 
Διεύθυνση: Σαμοθράκη ΤΚ 68002 τηλ. 2551041218,42195 φαξ 2551042195 
Τίτλος: «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου 
Σαμοθράκης» 
Προμήθειες - εκτιμώμενη αξία: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού 
σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 29/2020 Μελέτη για την αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου 
Σαμοθράκης, εκτιμώμενης αξίας 202.473,40€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός 
χωρίς ΦΠΑ: 163.285,00 €, ΦΠΑ : 39.188,40€).  
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 37535200-9, 44111700-8 , 34991000-0, 51000000-9, 45236210-5,45112723-9 
Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση Προμηθειών. 
Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Η προτεινόμενη πράξη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση 
εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Σαμοθράκης  και συγκεκριμένα, οργάνων, 
δαπέδων ασφαλείας και φωτισμού, κατ' εφαρμογή της υπ' αριθμ. 28492/11-5-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 931/Β/2009) 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 27934/11-7-14 και την 30681/07-8-14. Οι τέσσερις (4) παιδικές χαρές του 
Δήμου Σαμοθράκης στον οποίο θα γίνουν οι παρεμβάσεις είναι: 1.Παιδική χαρά Καμαριώτισσας 
(υφιστάμενη) 2. Παιδική Χαρά Καμαριώτισσας (νέα), 3.Παιδική χαρά Λακκώματος (υφιστάμενη), 4. Παιδική 
χαρά Αλώνια (νέα).  
Κατανομή σε τμήματα: ΟΧΙ 
Συνολικός προϋπολογισμός: 163.285,,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 39.188,40 € Φ.Π.Α. (24%) 
202.473,40 € συνολικός προϋπολογισμός. 
Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες  
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1. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή 
αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε 
ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. 
ήτοι 3.265,70 €. 
2. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Η παρούσα Πράξη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ: «Προμήθεια 
– τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας», 
στον ΑΞ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ» σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 44230/27-08-2018 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: 
6549465ΧΘ7-2ΝΕ). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ05500010 με τίτλο 
«Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα 
ενίσχυσης των δήμων)) ως προς τις επιλέξιμες δαπάνες του Προγράμματος οι οποίες 
ανέρχονται στο ποσό των 130.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Οι μη επιλέξιμες 
δαπάνες του Προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 262,00 € συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24% και θα καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δήμου. 
3. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δήμος Σαμοθράκης, οδός: 
Χώρα Δήμος Σαμοθράκης- Τεχνική Υπηρεσία, ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 68002 και στο τηλέφωνο 
2551041218 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του 
διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης και 
συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.samothraki.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 ) 
4. 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.. 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29/09/2020 και ώρα 15:00 
5. Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»: 5/10/2020 και ώρα 11:00 π.μ. 
6. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 
7. Χρόνος ισχύος των προσφορών: έξι μήνες από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
8. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, 
ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
9. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
10. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές: Διαφορές που αναδύονται από πράξεις ή 
παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από την αναθέτουσα αρχή στο πλαίσιο 
διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) 
του ν. 4412/2016 και του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)». 
11. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης 
περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. 
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