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ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 
 

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου: 
 

προκηρύσσει τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με 

τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Πολυγύρου».  

Η προμήθεια περιλαμβάνει τα παρακάτω είδη, που κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του 

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

συμπληρωματικών CPV: 39113300-0 (πάγκοι-καθίσματα), 34928480-6 (Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων), 

34991000-0 (Υωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων), 34928200-0 (Περιφράξεις), 44112200-0 (Επενδύσεις 

δαπέδων) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 37/2018 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Πολυγύρου, 

συνολικού προϋπολογισμού 209.670,00 € μη περιλαμβανομένου του Υ.Π.Α. 24% 50.320,80 € (συνολικό 

ποσό 259.990,80 €) και θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 199.999,60 €, από Πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΥΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ» και με ποσό 

59.991,20 € από ίδιους πόρους του Δήμου Πολυγύρου. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού υστήματος 

Ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε..Η.ΔΗ..), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (Αρ. 

ηλ. Διαγωνισμού ……………………..) 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 25/05./2020 και ώρα 12:00 

την δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται στο ποσό των 4.193,40 €. 

Σο πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στη δικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. και του ΚΗΜΔΗ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και 

πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.polygyros.gr  

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία Δ/νσης Σεχνικών Τπηρεσιών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες & στα 

τηλέφωνα 2371 0 25192, 2371 0 25116.  
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