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            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση (10) αιθουσών ελαφράς προκατασκευής που θα χρησιμοποιηθούν ως αίθουσες 
διδασκαλίας με προσάρτημα w.c και του συναφούς κινητού εξοπλισμού στο πλαίσιο της κάλυψης των 
επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 220 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α ) και ορισμός της Επιτροπής διενέργειας 
διαπραγμάτευσης για την εν λόγω προμήθεια. 
H ανάθεση θα γίνει από την οικονομική Επιτροπή χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τους όρους 
του άρθρου 32 παρ. γ του Ν.4412/2016, λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες ανάγκες που έχουν προκύψει και 
δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από το Δήμο Ηρακλείου και το άρθρο 24 του ν.4690 / 30 – 05- 2020 
σύμφωνα με το οποίο προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε απαιτούμενες αίθουσες για την υλοποίηση 
της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 2021, οι ΟΤΑ α΄ βαθμού μπορούν να 
αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προμήθειας προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης, 
συναφών υλικών, υπηρεσιών και έργων για την τοποθέτησή τους, καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού 
για τη λειτουργία τους, κατά τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄147). 
 
Και Έχοντας υπόψιν : 
Την με αριθμό πρωτοκόλλου 46971/17-6-2020 πρόταση χρηματοδότησης του Δήμου Ηρακλείου για την 
προμήθεια και εγκατάσταση αιθουσών διδασκαλίας ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για την κάλυψη 
επειγουσών αναγκών και την προσωρινή στέγαση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου 
Ηρακλείου Κρήτης  
Την με αριθμό 1278 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (αριθμός πρωτοκόλλου 67452/30-
06-2020) που αφορά την ένταξη της εν λόγω προμήθειας στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) 
2020.  
Το άρθρο 24 του ν. 4690 / 30 – 05- 2020 σύμφωνα με το οποίο προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε 
απαιτούμενες αίθουσες για την υλοποίηση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 - 
2021, οι ΟΤΑ α΄ βαθμού μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προμήθειας προκατασκευασμένων 
αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης, συναφών υλικών, υπηρεσιών και έργων για την τοποθέτησή τους, 
καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία τους, κατά τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄147). 
Το ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε 
και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  
To ν. 4555/2018 - ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό. 
Τη σχετική μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
(Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) για την προμήθεια, μεταφορά και 



τοποθέτηση (10) αιθουσών ελαφράς προκατασκευής που θα χρησιμοποιηθούν ως αίθουσες διδασκαλίας με 
προσάρτημα w.c και του συναφούς κινητού εξοπλισμού στο πλαίσιο της κάλυψης των  επειγουσών αναγκών 
της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
220 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α ). 
Την με αριθμό 513/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση προϋπολογισμού και 
τροποποίηση τεχνικού προγράμματος για την ενσωμάτωση της χρηματοδοτούμενης πράξης : Προσωρινές 
εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του 
Δήμου Ηρακλείου βάσει του αρ. 220 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α 
Το με αριθμό πρωτ 58532 / 14-07/2020 . έγγραφο του Τμήματος Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου (Πρωτογενές Αίτημα  -ΑΔΑΜ:  20REQ007022696 ) 
Το με αριθμό πρωτ. 59116/15-07-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου με θέμα: 
Τεκμηριωμένο αίτημα για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ » ( Τεκμηριωμένο 
αίτημα) 
Την με αριθμό Α-1240/2020 (Αρ. πρωτ. 59788/16-07-2020, ΑΔΑ:6875Ω0Ο-ΞΦΡ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
(Εγκεκριμένο αίτημα ΑΔΑΜ:20REQ007045132) 
ΚΑΙ  
Καλεί  κάθε ενδιαφερόμενο που μπορεί να προμηθεύσει το Δήμο Ηρακλείου με τις εν λόγο  Προσωρινές 
εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του 
Δήμου Ηρακλείου βάσει του αρ. 220 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)» και πλοιρή ΄’ολες τις προϋποθέσεις που 
απαιτούνται από του όρους της διαπραγμάτευσης και την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας να καταθέσουν 
σφραγισμένες προσφορές την   07 / 08  / 2020 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό 
κατάστημα στην οδό Διονυσίου 13Α  ενώπιον της Επιτροπής διαπραγμάτευσης   η Θα σταλούν 
ταχυδρομικά μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της διαπραγμάτευσης στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου 
Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 . Οι προσφορές θα ανοιχθούν την ημέρα και ώρα 
κατάθεσης των προσφορών  
Πληροφορίες δίνονται από το Tµήµα Προμήθειών - Δημοπρασιών  του ∆ήµου στα τηλέφωνα 2813409185-
186-189-403 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η διαπραγμάτευση αφορά την  προμήθεια  συνολικής  
αξίας  στα 533.200,00 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα βαρύνει δε  σχετική  πίστωση του  
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Ηρακλείου ποσού 533.200,00€ και με Κ.Α. 64-7326.006  
και τίτλο Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης 
προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου βάσει του αρ. 220 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)» 

 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι :  

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

 Προμήθεια λυόμενων 
Αιθουσών 

τεμ 10 22.000,00 220.000,00€ 

 Προμήθεια  wc τεμ 10 14.000,00 140.000,00€ 

 Προμήθεια εξοπλισμού τεμ 10 7.000,00 70.000,00€ 

      

 ΣΥΝΟΛΟ    430.000,00€ 

 ΦΠΑ 24%    103.200,00€ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΤΝΟΛΟ 
ΟΜΑΔΑΣ 

   533.200,00€ 



                                                                                                              
Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάση τιμής .  

Η διαπραγμάτευση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που 
ψηφίστηκαν από την Οικονομική Επιτροπή και την μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία τμήμα 
Εκτέλεσης κτηριακών έργων και εγκρίθηκαν με την 565-2020-6ΑΣΗΩ0Ο-ΦΑΚ απόφαση της 
Οικονομικής επιτροπής  

 
 
 

Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
 

ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΑΝΑΒΑΚΗ  
 

Συνημμένα :  
1. ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  
2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 


