
               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Δεσκάτη, 25-10-2018 

ΝΟΜΟΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ                Αρ. πρωτ.: οικ. 7360   

ΔΗΜΟΣ  ΔΕΣΚΑΤΗΣ 

  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» 

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 38.000,00 €, με τη δαπάνη των εργασιών: 22.476,32 €, τη 

δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 4.045,74 €, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%), 3.978,31 €, 

αναθεώρηση: 144,79 €, τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 7.354,84 €. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ΚΑ 60-7336.002 και από ΣΑΤΑ 

ΠΟΕ , ΚΑ 30-7331.022 του προϋπολογισμού του Δήμου. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως αυτός ισχύει κατά 

την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και με τους όρους της 

Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με τον συνοπτικό διαγωνισμό 

του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 125 του ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν 

επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του 

αντικειμένου της σύμβασης. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Στοιχεία σχετικά με τον τόπο εκτέλεσης του έργου αλλά και περιγραφή & ουσιώδη χαρακτηριστικά 

αυτού δίδονται στα άρθρα 11.2 και 11.3 του τεύχους της Αναλυτικής Διακήρυξης. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής 

της σύμβασης. 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με κατάθεσή 

τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) 

με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση Ανδρομάνας 2, 

51200, Δεσκάτη). 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12-11-2018, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 . 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν: .... Όπως αναφέρονται στο Άρθρο 

21 της διακήρυξης ... 





 -Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που 

καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι: 

Βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (προϋπολογισμός 30.500,37 

ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), 

- Οι εγγεγραμμένοι στα Περιφερειακά Μητρώα υποβάλλουν το σχετικό πτυχίο από το οποίο να 

προκύπτει ότι μπορούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς έργων της ως άνω κατηγορίας και 

προϋπολογισμού. 

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της 

Αναλυτικής Διακήρυξης. 

 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 

της αναλυτικής διακήρυξης. 

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο της 

σύμβασης και τα παραρτήματά της, στην ιστοσελίδα του ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ, www.dimos-

deskatis.gr . Για να υποβάλλουν όμως προσφορά οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να προμηθευτούν το 

έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς, από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής, αφού προηγουμένως 

καταβάλλουν το ποσό των πέντε (5) €, στην Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, υπεύθυνοι κ. 

Καραστέργιος Ευθύμιος, Κρίκος Νικόλαος τηλ. 2462351109, 2462351104 μέχρι την 06-11-2018. 

 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 07-11-2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες 

σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 08-11-2018. 

 

Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

 

            Ο Δήμαρχος 

Δημήτριος Θ. Καραστέργιος 

  

 

http://www.dimos-deskatis.gr/
http://www.dimos-deskatis.gr/



