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«ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020» 

 

 
ΜΕΣΡΟ 19: ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΕ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ (CLLD/LEADER) ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014-2020, ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΔΗΜΟΙΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗΝ Π.Ε. ΠΕΛΛΑ ΣΗ ΟΣΔ 
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Α.Ε. ΟΣΑ 
ΤΠΟΜΕΣΡΟ 19.2. «Στήριξη για την υλοποίηςη δράςεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξησ για παρεμβάςεισ 
δημοςίου χαρακτήρα» 
ΤΠΟΔΡΑΗ 19.2.4.3. «Στήριξη για επενδφςεισ για δημόςια χρήςη ςε υπηρεςίεσ και υποδομζσ αναψυχήσ, 
ανάπλαςη χϊρων εντόσ οικιςμϊν, τουριςτικζσ πληροφορίεσ και τουριςτικζσ υποδομζσ μικρήσ κλίμακασ» 

 

Η πίςτωςη προζρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη τησ Ελλάδασ 2014 – 2020» με ςυγχρηματοδότηςη 
από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ 

τησ πράξησ: 

«ΒΕΛΣΙΩΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ» 

 
Ο Δικαιοφχοσ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑ διακθρφττει ότι τθν 09 του μθνόσ Απριλίου του ζτουσ 2021 θμζρα Παραςκευι  
και ϊρα 23:59 μ.μ. (λιξθ παράδοςθσ των προςφορϊν) ςτο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑ, κα διεξαχκεί με 
θλεκτρονικό διαγωνιςμό με ανοικτι Δθμοπραςία μζςω του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμόςιων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) διαδικαςία για τθ ςφναψθ θλεκτρονικϊν δθμόςιων ςυμβάςεων προμθκειϊν άνω των 
ορίων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Αϋ 147), όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν ςιμερα για 
τθν επιλογι αναδόχου καταςκευισ του ζργου με τίτλο: 

«ΒΕΛΣΙΩΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ». 

Ο κωδικόσ Ο.Π.Σ.Α.Α. του ζργου είναι: 0010968642 και πρόκειται για το υποζργο με τίτλο «ΒΕΛΣΙΩΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΛΑΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΩΝ 
ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ». 

Η προμικεια γίνεται με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ 
τθν τιμι τθσ προμικειασ. 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ για τθ βελτίωςθ και ανάπλαςθ 
κοινοχριςτων χϊρων με τθ διαμόρφωςθ παιδικϊν χαρϊν και ςυγκεκριμζνα τθν αναβάκμιςθ είκοςι τριϊν (23) 
παιδικϊν χαρϊν ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ του Διμου Αλμωπίασ, με ςτόχο τθ βελτίωςθ και αναβάκμιςθ των 
χϊρων αυτϊν του Διμου. 
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV): 37535200-9 (Εξοπλιςμόσ παιδικήσ χαράσ) και 44112200-0 (Επενδφςεισ δαπζδων). 
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Προςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ προμικειασ. 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ είναι 454.923,76 ΕΤΡΩ (με Φ.Π.Α.), με βάςθ τθ μελζτθ με αρικμό 
κεϊρθςθσ 35/2018 από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Δήμου Αλμωπίασ, ανζρχεται ςτο ποςό των (366.874,00 €) 

ΣΡΙΑΚΟΙΩΝ ΕΞΗΝΣΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΣΑΚΟΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ ΣΕΕΡΩΝ ΕΤΡΩ (χωρίσ Φ.Π.Α.) και ςτο ποςό 
των (454.923,76 €) ΣΕΣΡΑΚΟΙΩΝ ΠΕΝΗΝΣΑ ΣΕΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΙΑΚΟΙΩΝ ΕΙΚΟΙ ΣΡΙΩΝ ΕΤΡΩ ΚΑΙ 
ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ ΕΞΙ ΛΕΠΣΩΝ (με Φ.Π.Α.). 

Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτον 
ειδικό, δθμόςιο προςβάςιμο χϊρο, χϊρο “θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί” τθσ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, 

καθώς και ζηην ιζηοζελίδα ηης αναθέηοσζας αρτής www.dimosalmopias.gov.gr. 

Η διακιρυξθ του ζργου ζχει ςυνταχκεί κατά το εγκεκριμζνο από τθν Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα τφπου Διακιρυξθσ 
για Συμβάςεισ 

Προμθκειϊν με Ανοικτι Διαδικαςία μζςω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμϊμενθ αξία ανϊτερθ των 60.000 Ευρϊ χωρίσ ΦΠΑ. 
 

Δικαίωμα ςυμμετοχήσ 

1. 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 ΣΔΣ, 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 Συμφωνίασ, 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 
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν εγκεκριμζνθ 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο 
πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περι- 
λαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδι- 
καςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ Συςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 
1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α. 
Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα δικαιολογθ- 
τικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, αλλά μπορεί να 
τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι 
υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ 
περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν 
χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ 
δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων. Η υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) 
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimosalmopias.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ 
1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του 
ν.4412/2016 και το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Παράρτθμα Ι). 
2. Τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα 2.1.5 και 2.2.2 
αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
3. Τεχνικι προςφορά: H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ 
που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ” του Παραρ- 
τιματοσ ΙΙ τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθ- 
ροφνται. Περιλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθ- 
λότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα 
ςτο ωσ άνω Παράρτθμα. 

Λόγοι αποκλειςμοφ 
Λόγοι αποκλειςµοφ που ςχετίηονται µε ποινικζσ καταδίκεσ, καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ, κακϊσ και λοιπζσ καταςτάςεισ, όπωσ αναλυτικά προβλζπονται ςτο άρκρο 2.2.3 τθσ ∆ιακιρυξθσ, 
διαπιςτϊνονται µε τα ςχετικά δικαιολογθτικά του άρκρου 2.2.9 τθσ ∆ιακιρυξθσ που προςκοµίηει ο οικονοµικόσ 
φορζασ. 

Εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ορίηεται ςε 2 % επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Π.Α. 
με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ δθλαδι επτά χιλιάδων τριακοςίων τριάντα οκτώ ευρώ (7.338,00 €) και θ 
ςχετικι εγγυθτικι επιςτολι κα απευκφνεται προσ το Δικαιοφχο ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Η ιςχφσ τθσ κα είναι 
τουλάχιςτον τριακοςίων ενενιντα (390) θμερϊν, από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ο χρόνοσ 
ιςχφοσ των προςφορϊν ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ. 

Οι υποψιφιοι ανάδοχοι υποχρεοφνται να προςκομίςουν όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, που 
προβλζπονται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

Η προκεςμία περάτωςθσ του ζργου είναι εννζα (9) μινεσ. Η παράδοςθ (προμικεια και τοποκζτθςθ) των 
υπό προμικεια ειδϊν, μπορεί να πραγματοποιθκεί, είτε ςτο ςφνολό τθσ είτε τμθματικά, αλλά ςε 
καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ εννζα (9) μινεσ. 

Σο ζργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη τησ Ελλάδασ 2014 – 2020 προςζγγιςη 
CLLD LEADER" με ςυγχρηματοδότηςη από το Ε.Γ.Σ.Α.Α. και ςυγκεκριμζνα από την Α 082/1. 
Ο Κωδικόσ ΑΕ του ζργου είναι του 2017Ε08210000. 

Το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι που είναι ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ με το 
αρμόδιο όργανο του, τθν Οικονομικι Επιτροπι. 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μποροφν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιοφχο ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑ, 
αρμόδιοσ υπάλλθλοσ Μήτκα Αςημζνια (τθλ.: 23843 50257 Φαξ: 23840 21226 ) και τθν Σεχνική Τπηρεςία του 
ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ (τθλ.: 23843 50252 Φαξ: 23840 21226), τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

 
Αριδαία, 03/03/2021 

Για τον Δικαιοφχο ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 

 

 
ΜΠΑΣΗ ΧΡΗΣΟ 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SAPFO
PAPADOPOULOU
Ημερομηνία: 2021.03.03 11:59:40 EET
Αιτία: AKRIBES ANTIGRAFO
Τόπος: ARIDAIA

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


ΑΔΑ: ΨΛΖΝΩΨΩ-ΘΕΨ


		2021-03-03T12:53:40+0200
	Athens




