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ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 
     Ο Γήκνο Λαξηζαίσλ θαη εηδηθφηεξα ε Αληηδεκαξρία Λεζρψλ Πνιηηηζκνχ θαη 
Βηβιηνζεθψλ αλαθνηλψλεη φηη ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα λέσλ θνπξηηλψλ ιφγσ 
θζνξάο θαη παιαηφηεηαο ηνπο γηα ηελ αίζνπζα ηνπ «Υαηδεγηάλλεηνπ Πλεπκαηηθνχ 
Κέληξνπ» θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα θαηαζέζνπλ ζρεηηθέο θιεηζηέο 
πξνζθνξέο ζχκθσλα κε: 

 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 

 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 118 ηνπ Ν. 4412/2016 

 
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΓΚΚ) 

 
4. Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπωο αλαδηαηππώζεθε 
κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007 

 
5. Σελ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ λ. 4555/2018 

 
6. Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο κειέηεο πνπ 
επηζπλάπηεηαη 

 
Γηα ηελ θάιπςε ηεο αλσηέξσ δαπάλεο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 10.771,88€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% (θαζαξή αμία 8.687,00€, ΦΠΑ 24% 2.084,88€) 
έρεη εθδνζεί α) ε ππ’αξηζ. 2201/2019 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ 
Γεκάξρνπ Λαξηζαίσλ κε ΑΓΑ: ΧΦΦΜΧΛΞ-ΥΤΦ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηάζεζε 
πίζησζεο θαη β) βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, επί ηεο 
αλσηέξσ απφθαζεο (ή πξφηαζεο) αλάιεςεο ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε 
δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 
ΠΓ 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζην νηθείν Μεηξψν Γεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο 
πίζησζεο κε α/α: 999/2019. 
 



Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνζηείινπλ ζρεηηθή πξνζθνξά γηα ηελ αλσηέξσ 
πξνκήζεηα έσο ηηο 18/07/2019 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 12:00, ζηελ Αληηδεκαξρία  
Λεζρψλ Πνιηηηζκνχ θαη Βηβιηνζεθψλ ηνπ Γήκνπ Λαξηζαίσλ κε ηελ έλδεημε: 
«Πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα θνπξηηλώλ γηα ηελ αίζνπζα ηνπ Υαηδεγηάλλεηνπ 
Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ», ζηε δ/λζε: Ρνχζβειη 59, 3νο φξνθνο, Σ.Κ. 41222, 
πιεξνθνξίεο ζην ηει. 2410-671173. 
 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ παξαπάλσ είδνπο 
αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 10.771,88 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% θαη φισλ 
ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ θαη θφξσλ, ελψ ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ πξνκεζεπηή ζα 
γίλεη  κε ηελ έθδνζε ηηκνινγίνπ θαη εληάικαηνο πιεξσκήο απφ ην αλάινγν ηκήκα ηνπ 
Γήκνπ Λαξηζαίσλ. 

 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΠΡΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΟΤ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΔΗ 
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΑ ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ 
ΚΟΣΟ 

ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

ΚΟΤΡΣΗΝΔ 119 ΜΔΣΡΑ 73,00 8.687,00 € 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ 8.687,00 € 

ΦΠΑ 24% 2.084,88 € 

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΟΟ 10.771,88€ 

 
 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΟΤΡΣΗΝΧΝ ΓΗΑ ΣΟ    
«ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΔΗΟ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ» 

 
Πνηόηεηα πθάζκαηνο: βεινχδν, 100% πνιπεζηέξαο πςειήο αηζζεηηθήο θαη 
αληνρήο, λα έρεη πεξάζεη ηεζη piling, θαηάιιειν γηα επηπινπαλφ θαη λα πιέλεηαη 
ζηνπο 30 βαζκνχο ή κε ζηεγλφ θαζάξηζκα. 
Μέγεζνο πθάζκαηνο: θάξδνο 2,80 κέηξσλ, βάξνο 840 γξακκαξίσλ, πςειήο 
αληνρήο.  
Γηα ην πίζσ κέξνο ηεο ζθελήο ζην «Υαηδεγηάλλεην» ζα ρξεηαζηεί χθαζκα 32 κέηξα. 
Γηα ηα πιάγηα ηεο ζθελήο δεμηά θαη αξηζηεξά ζα ρξεηαζηνχλ 18 κέηξα. 
Γηα ηηο πφξηεο δεμηά – αξηζηεξά ζα ρξεηαζηνχλ 15 κέηξα χθαζκα. 
Γηα ηα ιακπξηθέλ ζα ρξεηαζηνχλ 25 κέηξα πθάζκαηνο γηα ηξία ηεκάρηα. 
Γηα ηα παξάζπξα κέζα ζην ρψξν ηεο αίζνπζαο ζα ρξεηαζηνχλ 22 κέηξα χθαζκα. 
Γηα ηα ηξαπεδνκάληηια ηεο ζθελήο ζα ρξεηαζηνχλ 7 κέηξα χθαζκα. 
 
 

ΛΟΗΠΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΠΡΟ ΑΝΑΘΔΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 
Σν θξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά (ρακειφηεξε ηηκή), απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο γηα ην 
ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξαθάησ: 
1.  Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηελ ζπκκεηερφλησλ ζα είλαη ζε θιεηζηφ θάθειν 

θαη ζα παξαδνζεί ζηελ ππεξεζία. 



      2. Η ηήξεζε ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο Τπεχζπλε δήισζε φηη ε πξνζθνξά είλαη   
ζχκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. 

3. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο απνξξίπηεηαη.  
4. Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνξξίπηεηαη.  
5. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ θξίλεηαη σο 

απαξάδεθηε.  
Η αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεη κε απεπζείαο αλάζεζε απφ ηνλ Γήκαξρν βάζε 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4412/2016. 
Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, 
παξαθαινχκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά: 

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ. Η ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: αα) ζηηο 
πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 
(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), 
ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
Γχλαηαη λα γίλεη αληηθαηάζηαζε ηνπ απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ σο απφδεημε 
ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 
Ν.4412/2016 κε ηελ ππνβνιή ππεχζπλεο δήισζεο (Η ππεχζπλε δήισζε 
ππνβάιιεηαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ζε 
πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ εθ κέξνπο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φπσο απηφο 
νξίδεηαη ζηελ πεξίπη. 79Α ηνπ Ν.4412/2016). Η ππεχζπλε δήισζε γίλεηαη απνδεθηή 
εθφζνλ έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

β. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα  
γ. Τπεχζπλε Γήισζε γηα ηνπο θνξείο πνπ ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ 

εηζθνξέο 
δ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα απφ ηνπο θνξείο πνπ θαηαβάιινληαη εηζθνξέο. 
  
αο ελεκεξψλνπκε φηη ε απνζθξάγηζε ζα γίλεη ηελ Πέκπηε θαη ώξα 12:00, ζηελ 

Αληηδεκαξρία  Λεζρψλ Πνιηηηζκνχ θαη Βηβιηνζεθψλ ηνπ Γήκνπ  Λαξηζαίσλ κε ηελ 
έλδεημε: «Πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα θνπξηηλψλ γηα ηελ αίζνπζα ηνπ 
Υαηδεγηάλλεηνπ Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ», ζηε δ/λζε: Ρνχζβειη 59, 3νο φξνθνο, Σ.Κ. 
41222, πιεξνθνξίεο ζην ηει. 2410-671173. 
  

          

Ζ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 
 

ΛΔΥΧΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΧΝ 
 
 
 

ΑΝΝΑ ΦΑΡΡΑ - ΠΔΡΗΦΑΝΟΤ



 

ΛΑΡΗΑ    /   /2019 
ΠΡΟ 

ΓΖΜΟ ΛΑΡΗΑΗΧΝ 

 

 

 

 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΟΤΡΣΗΝΧΝ 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΑΣΑΔΗ 
ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ 

ΥΧΡΗ ΦΠΑ 
ΚΟΣΟ 

ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

ΚΟΤΡΣΗΝΔ 119 ΜΔΣΡΑ   

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΟΟ  

 

 

 

 

 

        Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 

 


