
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Δήμαρχος Λειψών προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
και με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής, για την ανάθεση της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΛΕΙΨΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 200.790,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 37442900-8 «Πολυόργανα γυμναστικής», 44112200-0 «Επενδύσεις 
δαπέδων», 39293400-6 «Τεχνητός χορτοτάπητας», 34928400-2 «Αστικός εξοπλισμός», 34991000-0 
«Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων». 

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 και έχει Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 170465. Οι 
προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της 
προαναφερόμενης διαδικτυακής πύλης. 

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προφορών ορίζεται η 17.10.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
14:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα 
υποβολής προφοράς στο σύστημα. 

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 2247041209 και 2247360500, email.:dlipson@otenet.gr, 
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία η κα. Εύχαρις Μάγγου. 

 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 
 

Ο διαγωνισμός δεν υποδιαιρείται σε τμήματα σύμφωνα με την Διακήρυξη. Για τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού τριών χιλιάδων 
διακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (3.238,55 €). 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση» με το ποσό των 160.632,00 €, 
και από ιδίους πόρους του Δήμου Λειψών  με  το ποσό των 40.158,00€. 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  162/14-09-2022 (ΑΔΑΜ: 
22REQ011240537, ΑΔΑ: ΡΗ76ΩΛ0-ΕΘΙ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης 
πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
 

Το  αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λειψών. 
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