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     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Κουφάλια,   11/08/2021 
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
       ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ                                  Αριθ. Πρωτ.: 11955/175/11-08-2021 
      ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗΣ                                     
      ΔΗΜΟΣ  ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ                                              
                                         

                                                                             
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Ο Δήμαρχος Δήμου Χαλκηδόνος 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

  Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την, 
προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισμού, εξοπλισμού αναψυχής ενηλίκων και εφήβων, 
καθώς και των απαραίτητων υλικών διάστρωσης για προστασία από πτώση σε έντεκα (11) χώρους υφιστάμενων παιδικών 
χαρών και τέσσερις (4) χώρους εντός Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Χαλκηδόνος προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
τετρακοσίων είκοσι εννιά χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα επτά και είκοσι λεπτών (429.697,20 €) με ΦΠΑ 24%.  
  Γίνονται δεκτές προσφορές  μόνο για το σύνολο του προκυρησσόμενου αντικειμένου. Η παρούσα σύμβαση δεν 
υποδιαιρείται σε τμήματα. 
Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.dimos-
chalkidonos.gr. και στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πληροφορίες: αρμόδιοι υπάλληλοι ο κος 
Εμμανουήλ Παπαδημητρίου στο τηλέφωνο 2391330140, φαξ 2391330130, e-mail: m.papadimitriou@n3.syzefxis.gov.gr και 
η κα Δήμητρα Γκαντσίδου, τηλ 2391330131, e-mail: d.gkantsidou@n3.syzefxis.gov.gr).  
 Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων της μελέτης παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον 
αρμόδιο υπάλληλο Βαντσιούρη Δημήτριο 2391330162, e-mail: d.vantsiouris@n3.syzefxis.gov.gr ). 

3. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές θα κατατεθούν 
ηλεκτρονικά με ημερομηνία έναρξης υποβολής την 30/08/2021 και ώρα 8:00 πμ και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών την  17/09/2021 και ώρα 15:00 μμ.  
Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ είναι: 135944 
4. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού  6.930,60 ευρώ (έξι 
χιλιάδες εννιακόσια τριάντα ευρώ και εξήντα λεπτά) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της 
προμήθειας χωρίς τον ΦΠΑ.  
5. Η  διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.  
6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  
7. Τόπος παράδοσης είναι οι κατά περίπτωση οικισμοί του Δήμου Χαλκηδόνος όπως αναλυτικά αναφέρονται στην Διακήρυξη.  
8. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών με το  Πρόγραμμα 

 « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010), για το ποσό των 210.000,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ) και ο Δήμος 
Χαλκηδόνας (ίδιοι πόροι) για το ποσό των 219.697,20 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ). 
9. Η περίληψη της διακήρυξης απεστάλη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 11/08/2021 

                                                                       

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

                                                                 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: 6555ΩΗ2-50Ι
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