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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο Δήμαρχος Πολυγύρου: 
 

προκηρύσσει τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της 
προμήθειας με τίτλο: «Αναβάθμιση και δημιουργία νέων παιδικών χαρών σε οικισμούς 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 (Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων), 34928200-
0 (Περιφράξεις), 44112200-0 (Επενδύσεις δαπέδων) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 29/2018 μελέτη της 
τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Πολυγύρου, συνολικού προϋπολογισμού 179.068,00 € μη 
περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 42.976,32 € (συνολικό ποσό 222.044,32 €) και θα 
χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 177.635,46 € από χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον άξονα προτεραιότητας 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 
2019», του Πράσινου Ταμείου - Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και με ποσό 44.408,86 
€ από ίδιους πόρους του Δήμου Πολυγύρου. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr (Αρ. ηλ. Διαγωνισμού ……………………..) 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 22/05./2020 και ώρα 12:00 

Στην 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 3.581,36 €. 

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στη 
δικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και του ΚΗΜΔΗΣ. 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 του Δήμου Πολυγύρου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες & 
στο τηλέφωνο 2371 350 738 από την κ. Θεανώ Κατερτζή.  

                      
                                                            

Για τον  
ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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