
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Τεχνική Υπηρεσία 
 

Αρ. Πρωτ. : 1684/07-04-2022 

ΕΡΓΟ: «Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, Δήμου 
Μετσόβου» 

Υποέργο 2: Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης 
κοινόχρηστων χώρων 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” 2019-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 
1 “Αστική Αναζωογόνηση 2019” 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ 
ΕΣΗΔΗΣ 

Ο Δήμος Μετσόβου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών" για την Προμήθεια 
εξοπλισμού αναβάθμισης κοινόχρηστων χώρων, του Δήμου Μετσόβου, προϋπολογισμού δαπάνης 
194,429.52€ (Συμπ. Φ.Π.Α. 24%). 

Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 156946 

Η παρούσα προμήθεια αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού και φωτιστικών 
σωμάτων σε δύο κεντρικά σημεία της πόλης του Μετσόβου. Στόχος της προμήθειας είναι η αστική 
αναζωογόνηση της περιοχής και η αισθητική αναβάθμιση στο σύνολο των περιοχών παρέμβασης. 

Τα υπό προμήθεια είδη αφορούν κυρίως του χώρους της κεντρικής πλατείας Μετσόβου, της πλατείας 
εκκλησίας, αλλά και διάφορα σημεία του λόφου «Φρούριο». Οι παραπάνω περιοχές είναι από τα πιο 
κεντρικά σημεία του Δήμου και προσελκύουν πάρα πολλούς επισκέπτες καθ' όλη την διάρκεια του 
χρόνου. 

Στην υφιστάμενη κατάσταση ο αστικός εξοπλισμός που συναντάται κρίνεται ελλιπής σε μεγάλο βαθμό. 
Οι καθιστικές διατάξεις, οι κάδοι απορριμμάτων και οι λοιπές διατάξεις εκτός από λίγες στον αριθμό 
κρίνονται και σε αρκετά κακή κατάσταση. 

Με την παρούσα προμήθεια προβλέπεται η αισθητική αναβάθμιση των κεντρικών αυτών χώρων, αλλά 
και η δημιουργία χώρων ανάπαυσης και σημείων που οι επισκέπτες θα δύναται να απολαύσουν τα 
μνημεία και τα αξιοθέατα της περιοχής. 

Ο εξοπλισμός των κοινόχρηστων χώρων αφορά την προμήθεια παγκακιών και τραπεζόπαγκων 
παραδοσιακού τύπου από χυτοσιδηρή κατασκευή και ξύλινα στοιχεία τα οποία θα συνδέονται και θα 
συνάδουν με την ισχύουσα ευρύτερη αρχιτεκτονική και αισθητική. Επίσης προβλέπεται η προμήθεια 
και εγκατάσταση κάδων απόθεσης μικρών απορριμμάτων και εγκατάσταση διπλής κουπαστής με 
ορθοστάτες σε υφιστάμενες κλίμακες καθιστώντας όλους τους χώρους πιο εύκολα προσβάσιμους σε 
ΑΜΚ. 

ΑΔΑ: ΨΖΡΓΩΚ7-4ΨΩ



Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων (34991000-0), Μετασχηματιστές τάσης 
(31172000-2), Μετασχηματιστές διανομής ηλεκτρικού ρεύματος (31213200-4), Πάγκοι-καθίσματα 
(39113300-0), Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων (34928480-6), Ηλεκτρονικά συστήματα 
αυτοματοποίησης (48921000-0). 

Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα 
σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 13-04-2022 

Οι διαγωνιζόμενοι με τις προσφορές τους δεν μπορούν να υπερβούν το συνολικό ποσό του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού της προμήθειας. Τέτοιες προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», του Πράσινου Ταμείου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές 
υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας. 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε τρεις (3) μήνες, από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης και 
ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 

1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 
2) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 
3) Λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα της Διακήρυξης και της Μελέτης του Δήμου. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού τριών 
χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ (3.130,00). 

Υποβολή προσφορών και αποσφράγισή τους: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι 
οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους. 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 13-04-2022 και ώρα 15:00. 

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 03-05-2022 και ώρα 15:00. 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 10-05-2022 και από ώρα 09:00. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα 
(10) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

ΑΔΑ: ΨΖΡΓΩΚ7-4ΨΩ


		2022-04-07T09:37:51+0300
	Athens




