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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ 
 
 Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης της 
σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής είτε για το σύνολο 
της προμήθειας, είτε για κάθε τμήμα Α & Β ξεχωριστά, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ». O χρόνος υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται για 
το τμήμα Α:  έως  1/01/2021 και για το τμήμα Β: έως 31/12/2020 που υλοποιείται το πρόγραμμα του ΥΠΕΣ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΙ από την υπογραφή της σύμβασης. Η εκτιμώμενη αξία για το σύνολο της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 
210.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 169.354,84€ + 40.645,16€  για  Φ.Π.Α.  

24%). Για το τμήμα Α : ποσό 30.645,16€ + ΦΠΑ24% 7.354,84€ = 38.000,00€ με ΦΠΑ και για το τμήμα Β: 
ποσό138.709,68€ + ΦΠΑ24% 33.290,32€ = 172.000,00€ με ΦΠΑ.  

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ σε € Κ.Α. 

ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 150.000,00 64.7135.43002 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 60.000,00 30.7135.43020 

με  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2020 του Φορέα. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι για το τμήμα Α: Εργασίες αποξήλωσης παλαιών στεγάστρων –μεταφοράς  και 
τοποθέτησης των παλαιών υφιστάμενων στεγάστρων (μόνο αυτών που βρίσκονται σε καλή κατάσταση) σε θέσεις που 
θα υποδείξει η Υπηρεσία. Μετά την τοποθέτηση θα ακολουθήσουν εργασίες συντήρησης  των παλαιών υφιστάμενων 
στεγάστρων (καθαρισμός για την αφαίρεση ρύπων, γκράφιτι και διαφημιστικών – βαφή των μεταλλικών τμημάτων , 
τοποθέτηση  στατικής σήμανσης της στάσης  και αντικατάσταση  πάνελ οροφής με όμοια από φιμέ κυψελωτό 
πολυκαρβονικό φύλλο πάχους 6-8mm / πλευρικών φύλλων συνθετικού υλικού στα στέγαστρα τύπου Α και 
αντικατάσταση υπερβολικά φθαρμένων μεταλλικών τμημάτων στεγάστρων σε περιορισμένη έκταση  ) και για το τμήμα 
Β: Την  προμήθεια –τοποθέτηση, αποκατάσταση του χώρου και την σύνδεση των νέων στεγάστρων με το δίκτυο 
χαμηλής τάσης της ΔΕΗ, για την αναβάθμιση των στεγάστρων  στάσεων του Αστικού ΚΤΕΛ Λάρισας  για  τις ανάγκες του 
Δήμου Λαρισαίων. Συνολικά θα αναβαθμιστούν 46 στάσεις, στις έξι (6) εκ των οποίων θα τοποθετηθούν  νέα στέγαστρα 
και στις σαράντα (40) θα αντικατασταθούν τα υφιστάμενα.  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV) : 44212321-5 ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο της προμήθειας, είτε για 
κάθε τμήμα Α& Β ξεχωριστά , σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές 
θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά από 22/09/2020 και ώρα 8:00  π.μ. έως 04/10/2020 και 
ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής / τεχνικής προσφοράς θα γίνει 
στις 08/10/2020, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 11:00  π.μ. σύμφωνα με την απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία. 
 Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών 
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 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 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 (άρθρο 25 παρ.1 Ν.4412/16). 
 Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό Σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) και να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής 
ποσού  3.390,00€ (τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα  ευρώ ) για το σύνολο της προμήθειας ή ποσού 615,00€ 
(εξακοσίων δέκα πέντε ευρώ) για το τμήμα Α της προμήθειας ή ποσού 2.775,00€ (δύο χιλιάδων επτακοσίων 
εβδομήντα πέντε ευρώ) για το τμήμα Β της προμήθειας 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή του 
συμφωνητικού. Αμέσως μετά την παραλαβή της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή, ο ανάδοχος καταθέτει 
Εγγύηση 3%, ως εγγύηση καλής λειτουργίας για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών 
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που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας 
(διάρκειας ενός έτους )- 
 Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται το αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα το αργότερο 4 ημέρες πριν την προθεσμία που ορίζεται 
για την υποβολή προσφορών. Τα 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.ΔΗ.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 ( Συστημικός Αύξων 
Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 99291). 
 Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές , μπορούν 
να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, Ίωνος Δραγούμη 1, 4ος όροφος, κα Αμαλία 
ΜΙΧΑΛΗ & Αλέξανδρος ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ, e-mail: kyklof@larissa-dimos.gr , τηλ. 2413 500274/275, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

. 
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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