
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο Δήμαρχος Ωρωπού διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές για την προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδικών χαρών και αφορά την 
αναβάθμιση υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Ωρωπού με σκοπό την συμμόρφωση με 
τις σειρές των Ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ 1176, ΕΝ 1177 και ΕΝ 1171 για την ασφάλεια των 
παιδιών χρηστών των παιδικών χαρών. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στις 

498.936,00€, πλέον  119.744,64€ για αξία ΦΠΑ 24%,  ήτοι συνολικής δαπάνης 618.680,64€. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά πλήρως τοποθετημένα σε όλες τις παιδικές 
χαρές, να διαμορφώσει τους χώρους των παιδικών χαρών και να παραδώσει τα πιστοποιητικά 
συμμόρφωσης των παιδικών χαρών προς τα Ευρωπαϊκά πρότυπα των σειρών ΕΝ 1176 και ΕΝ 
1177, σε διάστημα έξι (6) μηνών.  
Ταξινόμηση κατά CPV:37535200-9, 37535250-4, 37535210-2, 37535220-5, 37535230-8, 
37535240-1, 03452000-3, 34928471-0, 44231000-8, 44111700-8, 50870000-4, 77313000-7, 
71356100-9 – Κωδικός NUTS GR300. 
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με  το υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς που 
βρίσκεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης. 
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού και της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά 
μονάδα., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/16 και τους όρους της διακήρυξης. 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
(κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής), η οποία συμμορφώνεται και είναι αποδεκτή με 
βάση τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 86 
του Ν.4412/2016.   
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .  
 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

28/07/2017 

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

19/07/2017 

Δημιουργία διορθωτικής διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

27/07/2017 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
 
Ταχ.Δ/νση:  Χαλκουτσίου 50 
Τ.Κ.: 19015 Ωρωπός 
Πληροφορίες: Πετρούλα Λιάκουρη 
Τηλέφωνα: 22953 20334 
Fax:              22953 20328 
E-mail: ty@3034.syzefxis.gov.gr 

 
OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

Ωρωπός, 26-07-2017 
 
ΑΔΑΜ:  17PROC001756249 

 
ΑΔΑ : ΨΞΘ2Ω0Π-ΚΙ6  
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΧΑΡΩΝ  
    
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 498.936,00€ πλέον ΦΠΑ 24%  
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.): 44373 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 10911/2017 

 

http://www.promitheus.gov.gr/


Ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στον Εθνικό / 
Τοπικό τύπο  

Μέχρι τις  
28/07/2017 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
21/08/2017 

και ώρα 15:00 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
04/09/2017 

και ώρα 15:00 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
11/09/2017 

και ώρα 10:00 π.μ 

 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών. 
Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη 
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, θα πρέπει να υποβάλλουν 
προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, υπό τους όρους που περιγράφονται στα 
τεύχη του διαγωνισμού, σύμφωνα με το έντυπο οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται 
στο Παράρτημα V της διακήρυξης.    
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες (6) (εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές 
ημέρες), προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών του διαγωνισμού.  
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 
που ανέρχεται στο ποσό των ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΩΝ (9.978,72€)  . 
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 7 μήνες (210 
ημέρες) από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.  
Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού (μελέτη, διακήρυξη και έντυπα οικονομικών 
προσφορών) θα βρίσκονται αναρτημένα www.oropos.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση 
και πλήρης πρόσβαση καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά  τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στην τεχνική υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ – Λ. ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ 50 – 
ΩΡΩΠΟΣ Τ.Κ 19015, Πληροφορίες: Πετρούλα Λιάκουρη,– τηλ.: 22953 20334 – φαξ: 22953 20328 
– email: ty@3034.syzefxis.gov.gr  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

ΘΩΜΑΣ  ΔΗΜ.  ΡΟΥΣΣΗΣ  
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.oropos.gov.gr/
mailto:ty@3034.syzefxis.gov.gr

