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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου  

εκπόνησης της μελέτης:  

«ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ» 

    
 

Ο Δήμος Αγιάς διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου 

εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ». 

Η σύμβαση θα εκτελεστεί στο Δ. Αγιάς του Ν. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

(Kωδικός NUTS: EL612). 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 57.065,70€ (χωρίς ΦΠΑ) και σε 

70.761,47€  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Περιλαμβάνει την προεκτιμώμενη αμοιβή 

ποσού 49.622,35 € για μελέτη Κατηγορίας 09 (Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και 

ηλεκτρονικές μελέτες), καθώς και για απρόβλεπτες δαπάνες: 7.443,35 € και για ΦΠΑ: 

13.695,77 €. 

Ο αριθμός αναφοράς ονοματολογίας (C.P.V) της δημόσιας σύμβασης είναι: 

71335000-5, όπως δηλώνεται στο Παράρτημα I του Προσαρτήματος Γ΄ του Ν.4412/2016. 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά» μόνο βάσει  τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην 

ταχυδρομική διεύθυνση: ΣΟΦ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ 7Α, ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ, Τ.Κ.: 40003, 

Tηλέφωνο: 2494350113-114, Fax: 2494023783, E-mail: tydimosagias@gmail.com, Αρμόδιοι 

υπάλληλοι: Ε. Ντουλούλη, Αθ. Μπαρτζώκα, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη 

δημοσίευση της διακήρυξης. 

Τα τεύχη του διαγωνισμού διατίθεται, σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα της 

Αναθέτουσας Αρχής στον δικτυακό τόπο: www.dimosagias.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, 

πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
 
σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 

12.1 της διακήρυξης και 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, 5, 6 και 7 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και  
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δ) 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.  

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, 

ποσού 1.141,31€ (χίλια εκατόν σαράντα ένα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά).  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13.6 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι 

24/07/2022, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.  

Οι προσφορές θα ισχύουν για 10 (δέκα) μήνες από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον 

προβλεπόμενο, απορρίπτεται ως μη κανονική.  

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά 

έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 

ποσοστό  5%  επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και κατατίθεται μέχρι και την 

υπογραφή του συμφωνητικού. 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται: είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού, είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, είτε (γ) με 

κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση Σοφ. Ευστριαδή 7
Α
, 

ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΚ 40003. 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

ορίζεται η 24/08/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο 

της Πρόσκλησης VIII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων 

πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» με ποσό ένταξης 20.500,00€ (βάσει 

της υπ’ αριθ. 62642/29-09-2020-ΑΔΑ: 66Τ246ΜΤΛ6-3Χ0 Απόφαση Ένταξης), ενώ το 

υπόλοιπο ποσό ύψους 50.261,47€ καλύπτεται από πόρους του Δήμου και ειδικότερα από το 

Πρόγραμμα για την κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2022. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Αγιάς. 

 

 

Αγιά, 12/08/2021 

Ο Δήμαρχος 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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