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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.220 ΤΟΥ Ν.4610/2019 

(ΦΕΚ 70 Α)» 

 

Ο Δήμαρχος Γλυφάδας 

Έπειτα από την 224/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής όπου εγκρίνει τον τρόπο ανάθεσης 

της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.220 ΤΟΥ Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (όπως ορίζεται στο μέρος Β του αρθ. 24 

του Ν.4690/2020 και τις διατάξεις της παρ. γ΄της παρ. 2 του  αρ. 32 του  Ν.4412/2016) και 

έχοντας υπόψη: 

 Το γεγονός ότι, βάσει του Αρ.220 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α), υπάρχει δέσμια υποχρέωση ο Δήμος 

Γλυφάδας να προβεί στην «Κατασκευή αιθουσών νηπιαγωγείων για την εφαρμογή της δίχρονης 

προσχολικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης» και η οποία θα πρέπει να έχει εκτελεστεί έως την 1/09/2020 

καθώς  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Αριθμ. 100872/Δ1/24-6-2019 (ΦΕΚ 2569/τ. Β’/27-6-2019) Κοινή 

Υπουργική Απόφαση ορίστηκε μεταξύ άλλων και ο Δήμος Γλυφάδας ως ένας από τους Δήμους στους 

οποίους εφαρμόζεται η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση από το σχολικό έτος 2020-2021 

 Το γεγονός ότι η χρηματοδότηση του έργου η οποία προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΣΑΕ – 047 2020ΣΕ04700018, σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. 865 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, εγκρίθηκε στις 12/05/2020 με 

αριθμ. πρωτ. 46092/12-05-2020 (ΑΔΑ: 6ΑΡ346ΜΤΛΡ-Σ37), με ονομασία : «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.220 ΤΟΥ Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)» 

 

 Την παρ. 1 του άρθρου 24 του  Ν.4690/2020 (ΦΕΚ 104/ 30.05.2020 τεύχος Α') σύμφωνα με τις οποίες 

ορίζονται τα εξής:  

«Άρθρο 24 

 

Προμήθεια αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης και συναφούς εξοπλισμού και προσαρμογή 

δημοτικών βρεφικών – παιδικών σταθμών 

 

1. 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). 

 

2. H ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν 

δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται 
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δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από 

το οικείο δημοτικό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. 

 

3. Για την τοποθέτηση των αιθουσών εφαρμόζεται η περ. λη΄ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 

4495/2017 (Α΄167), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 

ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄1843). 

 

4. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών 

και προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την προσαρμογή των δημοτικών βρεφικών 

και παιδικών σταθμών στις απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας.» 

 Τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄147) σύμφωνα με τις οποίες 

ορίζονται τα εξής:  

«Άρθρο 32 

Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

(άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)  

….2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται 

για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω 

περιπτώσεις: 

γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε 

γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που 

προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. 

Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας 

ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη» 

 

 Τη με αριθ. 18/2020 μελέτη του Δήμου με θέμα ««ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.220 ΤΟΥ Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)»» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 

ποσού:  479.880,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%). 

 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους έχοντες αντικείμενο σχετικό με την προς ανάθεση προμήθεια 

να υποβάλλουν προσφορές για την ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση.  

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr.  

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 19/06/2020  

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 23/06/2020 ώρα 14:00 μ.μ..  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 23/06/2020 και ώρα 14:00 μ.μ..Το 

πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr,του ΕΣΗΔΗΣ. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 [δημόσιες 

συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών- προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ], του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του N. 4013/2011, του Ν. 4155/2013, του 

Ν.4555/2018, του Ν.4605/2019 καθώς και των Νόμων, Διαταγμάτων, Κανονιστικών Αποφάσεων 

κ. λ. π. που εναρμόνισαν την Εθνική νομοθεσία, περί προμηθειών,  με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί 

και ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του 

διαγωνισμού.  

 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 

στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.glyfada.gr του Δήμου Γλυφάδας και στη 

διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

 

 

 

 

                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ  

     

     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

http://www.glyfada.gr/
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