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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

 

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων 

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με  τις  διατάξεις Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 

147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ) για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ», με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (επί του συνόλου της 

αξίας των υπό προμήθεια ειδών). 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 247.999,63 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 199.999,70 €, ΦΠΑ: 47.999,93€). Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% της 

προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov με σφραγισμένες  
προσφορές, οι οποίες θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις περί ηλεκτρονικών διαγωνισμών της  
σχετικής Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α. 56902/215/19-05-17 (ΦΕΚ 1924/Β’/02-06-17)). 

Ως ημερομηνία ανάρτησης των τευχών δημοπράτησης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η             

16η /12/2019 ημέρα Δευτέρα, ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 3
η
/01/2020 ημέρα 

Παρασκευή, και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 16
η
/01/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 

14:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο σύστημα. Τα δικαιολογητικά της προσφοράς που απαιτείται να προσκομιστούν εντύπως 

προσκομίζονται εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της 

προσφοράς. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 22
 η

/01/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.. 

Για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς - χρήστες θα πρέπει να έχουν 
πραγματοποιήσει εγγραφή στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) σύμφωνα με το 
άρθρο 5 της Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Β – 02.06.17) και να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή χορηγούμενη 
από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής.  

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της 

Ένωσης, σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 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 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. (άρθρο 25 παρ.1 Ν.4412/16). 

Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών υποβάλλονται, από εγγεγραµµένους στο Σύστηµα 

οικονοµικούς φορείς, ηλεκτρονικά, µόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της διαδικτυακής 

πύλης  www.promitheus.gov.gr του  Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα είναι αναρτημένο και στον δικτυακό τόπο του Δήμου Λαρισαίων στη 

διεύθυνση www.larissa-dimos.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Λαρισαίων, Ταχ. Δ/νση: Ίωνος Δραγούμη 1 – ΤΚ 412 22, Λάρισα, Ελλάδα, αρμόδιοι 

υπάλληλοι, του Τμήματος Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, για επικοινωνία Αλέξανδρος ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ, Φωτεινή Μαρία 

ΜΗΤΣΙΟΥ, Τηλ.: +30-2413.500.274/230, fax: +30-2410–251.339, Ηλεκτρονική διεύθυνση: kyklof@larissa-dimos.gr 

Διαδικτυακός τόπος : www.larissa.gov.gr 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

 

 

Απόστολος ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

 



ΑΔΑ: ΨΚΩΝΩΛΞ-ΑΗΣ
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