
                           

ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Γεσκάτη, 26-08-2021 

ΝΟΜΟΣ ΓΡΔΒΔΝΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: οικ. 5795  

ΓΗΜΟΣ  ΓΔΣΚΑΤΗΣ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  (του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016)  για την 

προμήθεια με τίτλο: 

«Προμήθεια εξοπλιςμοφ και εργαςίεσ για την προςαρμογή του Παιδικοφ ταθμοφ Καρπεροφ ςτισ 

προδιαγραφζσ του Π.Δ. 99/28-09-2017», προχπολογιςμοφ 39.824,85 € (χωρίσ ΦΠΑ) και 49.382,81 € 

(με ΦΠΑ). 

Η Πράξθ χρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Επιχοριγθςθ των Διμων και των Νομικϊν Προςϊπων 
αυτϊν για προςαρμογι λειτουργοφντων δθμοτικϊν βρεφικϊν, παιδικϊν και βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν 
ςτισ προδιαγραφζσ του Νζου Θεςμικοφ Πλαιςίου Αδειοδότθςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του π.δ. 
99/2017» και είναι εγγεγραμμζνο ςτον ΚΑ 60-7135.009  του προχπολογιςμοφ του Διμου Δεςκάτθσ. 

Η δθμοπραςία κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπωσ αυτόσ ιςχφει κατά τθν 
θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Διακιρυξθσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ, κακϊσ και με τουσ όρουσ τθσ Αναλυτικισ 
Διακιρυξθσ. Η επιλογι του Αναδόχου, κα γίνει ςφμφωνα με τον ςυνοπτικό διαγωνιςμό του άρκρου 117 
του ν. 4412/2016 και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ. 

Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 

Περιγραφι & ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά τθσ προμικειασ δίδονται ςτο τεφχοσ τθσ Αναλυτικισ 
Διακιρυξθσ. 

Ωσ ςυνολικόσ χρόνοσ παράδοςθσ τθσ προμικειασ, τοποκζτθςθσ και λειτουργίασ των προσ προμικεια 
ειδϊν ι τθν αντικατάςταςθ τουσ, ορίηεται το διάςτθμα των πζντε (5) μθνϊν από τθν θμερομθνία 
υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.   

Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5 τθσ Αναλυτικισ 
Διακιρυξθσ, είτε (α) με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, είτε (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι 
προσ τθν ανακζτουςα αρχι, είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
(Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Ανδρομάνασ 2, 51200, Δεςκάτθ). 

Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει τθν 13/09/2021 ημζρα Δευτζρα και ώρα 12:00 μ. (λιξθ παράδοςθσ 
προςφορϊν) ςτο Δθμαρχείο Δεςκάτθσ παρουςία τθσ αρμόδιασ επιτροπισ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του Ν. 4412/2016. 

Αναλυτικι περιγραφι τθσ ανωτζρω προμικειασ υπάρχει ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, που αποτελοφν 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Αναλυτικισ Διακιρυξθσ. 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν όςοι αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με 
το αντικείμενο των υπό προμικεια προϊόντων. 

Επίςθσ είναι δυνατι θ ελεφκερθ, θ άμεςθ πλιρθσ και θ δωρεάν πρόςβαςθ των ενδιαφερομζνων ςτα 
ζγγραφα και από τθν ιςτοςελίδα του Διμου Δεςκάτθσ https://dimos-deskatis.gr. 

Πλθροφορίεσ κ. Ευκφμιοσ Καραςτζργιοσ, τθλ.: 2623-51104 και fax: 24623-51105. 

Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ βαρφνουν τον ανάδοχο προμθκευτι. 

https://dimos-deskatis.gr/


Η παροφςα προκιρυξθ κα δθμοςιευκεί ςτο Ελλθνικό Τφπο, κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο 
(www.diavgeia.gov.gr) ςτο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και ςτθν ςχετικι ιςτοςελίδα του Διμου Δεςκάτθσ 
https://dimos-deskatis.gr. 

Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, ιτοι ζωσ και τθν 07-09-2021 θ ανακζτουςα αρχι παρζχει ςε όλουσ 
τουσ προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ 
πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, το αργότερο ςτισ 09-09-2021. 

Πλθροφορίεσ παρζχονται από τουσ υπαλλιλουσ του Τμιματοσ Τεχνικϊν Ζργων του Διμου Δεςκάτθσ 
κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

 

        Ο Διμαρχοσ Δεςκάτθσ 

 

                     Κορδίλασ Κ. Δθμιτριοσ 

https://dimos-deskatis.gr/

