
 

 
 
 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ  ΗΛΕΙΑ   
ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑ 

 

Αρχαία Ολυμπία,     26-05-2021 
 

Αρ. πρωτ.:   3644

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΕΞΙ (6) 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑ» 

 
                                                          Ο Δήμαρχοσ Αρχαίασ Ολυμπίασ 

Προκθρφςςει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει  τιμισ, για τθν 

   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΕΞΙ (6)  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑ» 

Η ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία ανζρχεται ςτο ποςό των 288.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24% 

(Καθαρή αξία: 232.258,06€ και ΦΠΑ 24 % ποςοφ 55.741,94€ ). 

Η προμικεια χρθματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ» ςτα πλαίςια τθσ πρόςκλθςθσ ΙΙΙ 

«προμικεια και τοποκζτθςθ εξοπλιςμοφ για τθν αναβάκμιςθ παιδικϊν χαρϊν του Διμου Αρχαίασ 

Ολυμπίασ», κακϊσ και από ιδίουσ πόρουσ. 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια και τοποκζτθςθ νζου εξοπλιςμοφ παιδικϊν χαρϊν  ςτισ 
Σοπικζσ Κοινότθτεσ Λάλα, Πελοπίου, Λαμπείασ, Αρχαίασ Ολυμπίασ, Αντρωνίου (οικιςμό Πανόπουλο), 
και Πλατάνου του Διμου. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτθ με 
αρικμό 3/2020 μελζτθ τθσ υπθρεςίασ. 

 

Σα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 

δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 

37535200-9 Εξοπλιςμόσ παιδικισ χαράσ, 14210000 Αμμοχάλικο-άμμοσ, 34928400-2 αςτικόσ εξοπλιςμόσ 

Προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο όλων των ειδϊν (άρκρων). 

  Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ζξι (6) μινεσ. 

Η διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.Δ.Η..) µζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 

ςυςτιματοσ και καταληκτική ημερομηνία υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 30-06-2021 και ϊρα 

17:00. 

Σο πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων 

υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ). 
 

Περίλθψθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κα δθμοςιευτεί ςτισ εφθμερίδεσ:ΠΑΣΡΙ και ΠΡΩΙΝΗ 
 

Περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του 

άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ). 

   Η Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ:       

www.arxaiaolympia.gov.gr 
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Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα καταχωρθκεί ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 

Ε..Η.ΔΗ.. : http://www.promitheus.gov.gr. όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα ΕΗΔΗ ζλαβε υςτθμικό Αφξοντα Αρικμό: 133390 

Προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 19-05-2021 ςτθν 
Τπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, και δθμοςιεφτθκε ςτισ 21-05-2021 όπου ζλαβε αρικμό 
προκιρυξθσ  2021/S 098-254387 

Η διενζργεια του διαγωνιςμοφ διζπεται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν.4412/2016 *δθμόςιεσ 

ςυμβάςεισ ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν- προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ+. 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα 

ςε:α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν 
Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  
 τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι για διάςτθμα ΕΚΑΣΟΝ ΟΓΔΟΝΣΑ (180) ΗΜΕΡΩΝ από την 

επόμενη τησ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (άρκρο 97 ν. 4412/2016). 

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμζνου να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να κατακζςουν με τθν 

προςφορά τουσ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ποςοςτοφ (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ 

το ΦΠΑ του διαγωνιςμοφ, ιτοι 2.322.58€, δφο χιλιάδεσ τριακόςια είκοςι δφο ευρϊ και πενιντα οκτϊ 

λεπτά. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και τθ γνωςτοποίθςθ τθσ 

διακιρυξθσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται όπωσ αναφζρεται παραπάνω ςτθν 

θλεκτρονικι πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr, του ΕΗΔΗ μζχρι ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. 

                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑ 

 

                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 
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