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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ «Ευάγγελου Καλαντζή» Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ» 

 

Ο Δήμαρχος Μακρακώμης 

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής στο 

σύνολο των ειδών και ποσοτήτων, για την προμήθεια με τίτλο «ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ 

«Ευάγγελου Καλαντζή» Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ». 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 218.221,40 € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24% (Καθαρή αξία: 175.985,00 € και Φ.Π.Α. 24 % ποσού 42.236,40 €). 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 64-7322.005 σχετική πίστωση του 

προϋπολογισμού του Δήμου Μακρακώμης για το οικονομικό έτος 2023. 

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από πόρους του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Άξονας Προτεραιότητας 
Άξονας 2 -«Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021, με ποσό 
173.174,00€. Οι υπόλοιπες δαπάνες θα καλυφθούν από Ιδίους Πόρους του Δήμου 
Μακρακώμης. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αναδιαμόρφωση του πάρκου «Ευάγγελου Καλαντζή» στην 

τοπική κοινότητα Μεγάλης Κάψης του Δήμου Μακρακώμης του νομού Φθιώτιδας. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στη 

με αριθμό 118/2021 μελέτη της υπηρεσίας. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 37535200-9 (Εξοπλισμός παιδικής χαράς), 

37440000-4 (Εξοπλισμός γυμναστικής). 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε διακόσιες δέκα (210) ημέρες.   

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 συστήματος, την 14/02/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.µ  

(Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών) 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 08/02/2023 και ώρα 15:00 μ.μ.  

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


ΑΔΑ: ΨΜ7ΣΩΛ2-ΗΜΛ



Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 

άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο  

http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση: https://dimosmakrakomis.gov.gr/. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί 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 

: 181921 

Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού  διέπεται  από  τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  

[δημόσιες συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών-  προσαρμογή  στις  οδηγίες  

2014/24/ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ]. 

Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  έχουν  όλα  τα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα και 

ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών είναι για διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν  με 

την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. του διαγωνισμού, ήτοι ποσού τριών χιλιάδων πεντακοσίων 

δεκαεννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (3.519,70 €).  

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη γνωστοποίηση 

της διακήρυξης,  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  όπως  αναφέρεται 

παραπάνω στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι δέκα 

(10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ 
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