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Ημερομηνία: 13- 05 -2020 
Αριθ. Πρωτ. : 5969 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προσωρινών εγκαταστάσεων στέγασης (4), 
χώρων υγιεινής και βασικού εξοπλισμού για την κάλυψη 
επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης 
(Νηπιαγωγείων) στις ΤΚ: Καστέλλας,  Πάλιουρα, Πισσώνα& 
Στενής του Δήμου ΔιρφύωνΜεσσαπίων» 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΔΕ 2018 ΤΟΥ 
ΥΠΠΕΘ» 
ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ: Σ.Α.2018ΣΕ04700028 
ΚΩΔ. CPV: 44211000-2 & 39000000-2.   

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την 
ανάδειξηαναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προσωρινών εγκαταστάσεων στέγασης (4), 
χώρων υγιεινής και βασικού εξοπλισμού για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης 
προσχολικής εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείων) στις ΤΚ: Καστέλλας,  Πάλιουρα, Πισσώνα& 
Στενής του Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων», στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΔΕ 2018 ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ» 
με Κ. Πράξης 2018ΣΕ04700028, 213.280,00 ευρώ με ΦΠΑ (αξία χωρίς ΦΠΑ 172.000€ και 
ΦΠΑ 41.280€) 

 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύληςwww.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ από τηΔευτέρα 15/05/2020 ώρα 14:00 μέχρικαι 
01/06/2020 ώρα 13:00 (λήξη προσφορών), με συστημικό αριθμό 92022/13-05-2020. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 
στασυμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, στο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.ddm.gov.gr. 
 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή.  
 
Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις προδιαγραφές θα 
δίνονται από τo Γραφείο Προμηθειών κα Πριόνα Μαρία και κο. Κοκκάλα Νίκο τηλ: 
2228350237 και 2228350203 – Αβάντων 18, ΤΚ 34400, Ψαχνά. 
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Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος. 
 
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: 

1. κράτος-μέλος της Ένωσης, 
2. κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
3. 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 καισε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 
παρούσας παραγράφουκαι έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι για την ομάδα Α: 2.880€ και την Β: 560€ της 
καθαρής αξίαςμε ισχύ τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς 
από την καταληκτική ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Το χρονικό διάστημα 
δέσμευσηςτης προσφοράς είναι έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  
 
Η προμήθεια είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020 με 

Κ.Α.: 69-7311.001: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 
(ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) & ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C.)» ποσού 178.560,00€. 

Κ.Α.: 69-7133.001 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ  ΤΩΝ ΤΚ.ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ,ΠΑΛΙΟΥΡΑ.ΠΙΣΣΩΝΑ, ΣΤΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ – 
ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» ποσού 34.720,00€ .  
 
Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας είναι τρεις (3) μήνες. 
 
Η προμήθεια χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)  και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 
 
Η δαπάνη δημοσιεύσεων και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή του Δήμου 
Διρφύων- Μεσσαπίων. 
 

Ψαχνά, 13/05/2020 

Ο Δήμαρχος 

Διρφύων- Μεσσαπίων 

 

 

Ψαθάς Γεώργιος 
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