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Ελληνική Δημοκρατία Φαρκαδόνα      10  -02    -2022 

Νομός Τρικάλων Αρ. πρωτ.:  1660 

 Δήμος Φαρκαδόνας 

Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Τμήμα 

Οικονομικό 

Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεννηματά 1 

Φαρκαδόνα Ταχ. 

Κωδ.: 42031 

Πληροφορίες:  Ευδοκία Παπαϊωάννου 

Παναγιώτης Ράδος 

Τηλέφωνο: 24333 50020, 50019 

fax: 24333 50018 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, ΖΑΡΚΟΥ, ΓΡΙΖΑΝΟΥ, 

ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ» 
 

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό 

η προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 

ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, ΟΙΧΑΛΙΑΣ, ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, ΖΑΡΚΟΥ, 

ΓΡΙΖΑΝΟΥ, ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ»  (CPV:  

37440000-4),  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 97.887,32€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

24% και χρηματοδοτείται με το ποσό των 78.309,86 ευρώ, από το Χρηματοδοτικό 

Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον 

Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση» και με το ποσό των19.577,46 ευρώ. Η 

δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.  15-7135.014 του προϋπολογισμού  

του Δήμου Φαρκαδόνας του έτους 2022. 

Ο κωδικός NUTS είναι EL611. 

Η ΑΑΥ δια της οποίας διετέθη η πίστωση είναι η 129/2022 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 11/02/2022 και 

ώρα 15.00 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους την 09-3-2022 και ώρα 15.00. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 14-3-2022 και ώρα 10.00 π.μ. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών 

τευχών από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και 

νομικά πρόσωπα που έχουν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας, 

σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ανέρχεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί 

της προϋπολογισθείσης αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α., ήτοι χίλια πεντακόσια εβδομήντα οχτώ ευρώ 

και ογδοντατρία λεπτά (1.579,83€) και χρόνο ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 

μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Φαρκαδόνας στην Φαρκαδόνα 

Τρικάλων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας  

 

Σπυρίδων Αγναντής 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ2ΣΤΩΗΗ-05Σ




		2022-02-11T08:57:10+0200
	Athens




