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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
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Προκήρυξη σύμβασης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια     με τίτλο  : 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ

ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 13ου 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρου-
σα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη συνολική τιμή), για την
προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙ-
ΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 13ου ΝΗΠΙΑ-
ΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ». 

Η παραπάνω προμήθεια αποτελεί το πρώτο υποέργο της ενταγμένης πράξης «ΠΡΟ-
ΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ
ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 13ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑ-
ΡΙΣΑΙΩΝ» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Η προμήθεια περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση μιας (1) αίθουσας διδασκα-
λίας και μιας (1) μονάδας χώρων υγιεινής ελαφριάς λυόμενης προκατασκευής για την δη-
μιουργία μιας (1) επιπλέον αίθουσας διδασκαλίας στο 13ο Νηπιαγωγείο Λάρισας που βρίσκε-
ται επί της οδού Μεραρχίας 2, στο Λιβαδάκι.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:        ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 
ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΤΟΥ 13ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:                           
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΙΕΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΣΑΕ: 047
 Ενάριθμος 2018ΣΕ04700027

        

CPV: 45223820-0 
(Προκατασκευασμένες μονάδες και στοιχεία)
Κ.Α.: 30.7135.47002 



Συνολική  προϋπολογισθείσα  αξία:  44.640,00  ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου  του
Φ.Π.Α. (36.000,00 + 8.640,00 Φ.Π.Α. 24%). Η χρηματοδότηση είναι  από το  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ από  ΣΑΕ  047,  με  ενάριθμο
2018ΣΕ04700027 μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, δράση “ΠΡΟΣΩΡΙ-
ΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙ-
ΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ”. Κ.Α.
του Δήμου Λαρισαίων 30.7135.47002.

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης δίνονται από το Τμήμα  Συ-
ντήρησης Δημοτικών Κτιρίων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων στο
τηλέφωνο 2413-500268 (αρμόδια υπάλληλος : Μακρογιαννούδη Χρυσοβαλάντου).

Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων www.larissa-dimos.gr.

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12 /03 /2019, ημέρα  Τρίτη , ενώπιον της Επιτροπής
διαγωνισμού στο δημοτικό κατάστημα -ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ( ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, ΛΑΡΙ-
ΣΑ), 4ος όροφος, με καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών 10:00 π.μ. Οι προσφορές
πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Αν η διενέργεια του διαγωνισμού δεν καταστεί δυνατή την καθορισμένη ημερομηνία για
λόγους ανωτέρας βίας, θα διεξαχθεί στις 15/03/2019, ημέρα Παρασκευή στον ίδιο τόπο και
την ίδια ώρα. 

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, με
την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την ανω-
τέρω ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών. Σε περίπτωση που οι προσφορές
αποστέλλονται ταχυδρομικά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν
αριθμό πρωτοκόλλου από την υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου Λαρισαίων έτσι ώστε να
αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη κατάθεση των προσφορών τους.

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο
εκπρόθεσμα, επιστρέφονται ως απαράδεκτες χωρίς να αποσφραγισθούν. Αμέσως μετά το
πέρας της ώρας λήξης υποβολής των προσφορών θα ακολουθήσει η διαδικασία της απο-
σφράγισης των προσφορών.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά
ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που εί-
ναι 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 ση-
μειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

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.

Οι  ενώσεις  οικονομικών φορέων,  συμπεριλαμβανομένων και  των προσωρινών συ-
μπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προ-
σφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να εί-

http://www.larissa-dimos.gr/


ναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την
ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατί-
θεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμ-
μετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των  επτακόσια είκοσι ευρώ (720,00) ευρώ. Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών είναι  έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνι-
σμού.

Ο συνολικός χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης των υλικών ορίζεται σε δύο (2) μή-
νες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΛΤΗΣ
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