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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Ο  Δήμος Λαρισαίων, προκηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου με 

κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  προσφορά με  ενιαίο  ποσοστό  έκπτωσης, 

πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.4412/16 για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
1ου ΣΕΚ & 7ου ΕΠΑΛ», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 48.387,10 ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και 

ΦΠΑ).

2.  Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  του  έργου  ανέρχεται  σε  60.000,00  € (με  Φ.Π.Α.)  και 

αποτελείται από μία κατηγορία εργασιών : την κατηγορία Οικοδομικών, με προϋπολογισμό 

35.657,41  € (δαπάνη εργασιών, άνευ ΓΕ και ΟΕ και άνευ απροβλέπτων, άνευ Φ.Π.Α. και 

αναθεώρησης).

3.  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  παραλάβουν  τα  συμβατικά  τεύχη  του  διαγωνισμού 

(Διακήρυξη,  Προϋπολογισμό,  Τιμολόγιο  Εργασιών  κ.λ.π)  και  το  έντυπο  της  οικονομικής 

προσφοράς,  από  την  ηλεκτρονική  ιστοσελίδα  του  Δήμου  (www.larissa-dimos.gr).  Αν  για 

κάποιο λόγο δε μπορούν να τα παραλάβουν από την παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση, 

μπορούν να τα παραλάβουν από την έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Λαρισαίων (Ίωνος Δραγούμη 1, 4ος όροφος) μέχρι την 04/03/2019 ημέρα  Δευτέρα. Για την 

παραλαβή  του  εντύπου  από  την  έδρα  της  Υπηρεσίας  απαιτείται  κατάθεση  αίτησης  στο 

πρωτόκολλο  του  Δήμου  Λαρισαίων  (Ίωνος  Δραγούμη  1,  1ος όροφος).  Πληροφορίες  στο 

τηλέφωνο  2413500235 & 2413500270 FAX επικοινωνίας  2410251339, αρμόδιοι υπάλληλοι 

για επικοινωνία: Κατερίνα Ιωαννίδου & Σταυρούλα Τριανταφυλλίδου.

4.  Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί  την   05/03/2019,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα λήξης 

10:00 πμ (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Λαρισαίων ενώπιον της 

αρμόδιας  Επιτροπής  Διαγωνισμού.  Το  σύστημα  υποβολής  προσφορών  είναι  με  ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 125  του Ν. 4412/2016. Αν για λόγους ανωτέρας βίας, δε 

διενεργηθεί η αποσφράγιση  κατά την ορισθείσα ημερομηνία ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν 

έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα 

μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση 

αυτή  κοινοποιείται  εγγράφως,  πέντε  (5)  τουλάχιστον  εργάσιμες  ημέρες  πριν  τη  νέα 

ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται 
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στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.  Κριτήριο για την ανάθεση της 

σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

5.  Δικαίωμα  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  που 

δραστηριοποιούνται  στον  τομέα  εκτέλεσης  δημοσίων  έργων  και  είναι  εγγεγραμμένοι  στο 

Μ.Ε.ΕΠ, στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. Επίσης δύναται να 

συμμετάσχουν  και  οικονομικοί  φορείς  γραμμένοι  στα  Μητρώα  Περιφερειακών  Ενοτήτων, 

εφόσον μπορούν να αναλάβουν το συγκεκριμένο έργο λόγω ορίων προϋπολογισμού.

6.  Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  απαιτείται  η  κατάθεση εγγυητικής  επιστολής  ύψους 

967,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μήνες και τριάντα (30) ημέρες, μετά την ημέρα 

διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες.

7.   Το έργο χρηματοδοτείται από το  Υπουργείο Εσωτερικών (Επισκευές Συντηρήσεις 

Σχολείων) με Κ.Α. 30.7331.41070. 

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

                                                                                                        Ο Αντιδήμαρχος

                                                                                             Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας 

                                                                                             & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  

                                                                                                       Γεώργιος Σούλτης
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