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Προκήρυξη σύμβασης 
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη συνολική τιμή) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ». Περιλαμβάνει την προμήθεια Υλικών για την συντήρηση των έργων υποδομής στις Δημοτικές 
και τοπικές Κοινότητες του Δήμου Λαρισαίων.
Συνολική προϋπολογισθείσα αξία 69.999,98 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Η προμήθεια θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του Δήμου Λαρισαίων από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ στον Κ.Α. 30.6661.46003.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :
CPV 14212200-2 Αδρανή υλικά 
CPV 14711000-8 Σίδηρος 
CPV 44100000-1 Κατασκευαστικά υλικά και παρόμοια είδη 
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
Ο  διαγωνισμός  θα  διενεργηθεί  στη  Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών,  4ος όροφος  στο  Δημοτικό 
Κατάστημα, Ι. Δραγούμη 1 & Παπαναστασίου, Τ.Κ. 412 22, Λάρισα, στις  05/07/2019 ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 09:30 π.μ.. Ωρα λήξης υποβολής προσφορών 10:00 π.μ.. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει 
η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες 
και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.
Σε περίπτωση μη διενέργειας του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας στην ως άνω ημερομηνία, τότε 
αυτός θα διεξαχθεί σε νέα ημερομηνία με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα αναρτηθεί 
στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων . 
Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή  νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 
σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε 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 σημειώσεις 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.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων 
συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 
76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς.  Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί  ανάδοχος η νομική της  μορφή πρέπει  να είναι 
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 
κοινοπραξία).
Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η ελληνική. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται 
η κατάθεση εγγυητικής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού. 



Ενστάσεις υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της 
νομιμότητας διενέργειάς του, ως εξής:
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στο Δήμο Λαρισαίων, εντός προθεσμίας που εκτείνεται μέχρι 
το  ήμισυ  του  χρονικού  διαστήματος  από  τη  δημοσίευση  της  διακήρυξης  στο  ΚΗΜΔΗΣ  μέχρι  την 
καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών. Για  τον  καθορισμό  της  προθεσμίας  αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση 
εξετάζεται  από  την  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Λαρισαίων,  κατόπιν  εισήγησης  της  αρμόδιας 
υπηρεσίας. Η απόφαση αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση 
της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. 
β) Κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της 
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της 
αναθέτουσας αρχής,  η οποία εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή, μετά από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της 
οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  ένστασης,  απαιτείται,  με  την  κατάθεση  της  ένστασης,  η  καταβολή 
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης.  Το παράβολο  αυτό  αποτελεί  δημόσιο  έσοδο.  Το παράβολο  επιστρέφεται  με  πράξη  της 
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από την οικονομική Επιτροπή.
Τα έγγραφα της σύμβασης θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων (www.larissa-dimos.gr). 
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
08:00  έως  13:00,  από  το  γραφείο του  τμήματος  συντηρήσεων  υπαίθριων  χώρων,  3ος όροφος  στο 
Δημοτικό Κατάστημα, Ι. Δραγούμη 1 & Παπαναστασίου, Τ.Κ. 412 22, Λάρισα. Το έντυπο οικονομικής 
προσφοράς είναι ανηρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων.
Αρμόδιος Κων/νος Νέμας   Τηλέφωνο 2413500284.
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