
       

ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ    Γεζθάηε, 04-06-2020 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΔΒΔΝΩΝ Αξ. πξση.: νηθ. 3209 

ΓΗΜΟ  ΓΔΚΑΣΗ 

 

ΠΔΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ  (ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν. 

4412/2016)  ηνπ Έξγνπ: 

«ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΓΗΜΗΣΡΑ» 

 

Ο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο είλαη 42.000,00 €, κε ηε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ: : 24.909,24€, ηε 

δαπάλε ησλ Γ.Δ. & Ο.Δ. (18%): 4.483,66€, ηε δαπάλε ησλ απξνβιέπησλ (15%) 4.408,94€, 

αλαζεψξεζε: 69,13€, ηε δαπάλε ηνπ Φ.Π.Α. (24%): 8.129,03 €. 

Σν έξγν είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), 

(θσδηθφο MIS/ΟΠ 5030040), εληαγκέλν ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

2014-2020» θαη είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ ΚΑ 64-7311.012 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Γεζθάηεο. 

Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α' 147), φπσο απηφο ηζρχεη θαηά 

ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Γηαθήξπμεο ζην ΚΗΜΓΗ, θαζψο θαη κε ηνπο φξνπο ηεο 

Αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο. Η επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ 

ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 

Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 125 ηνπ λ. 4412/2016. Κάζε πξνζθέξσλ κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία πξνζθνξά, δελ 

επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ θαη δε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή). 

ηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ αιιά θαη πεξηγξαθή & νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά 

απηνχ δίδνληαη ζηα άξζξα 11.2 θαη 11.3 ηνπ ηεχρνπο ηεο Αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο. 

Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε δώδεθα (12) κήλεο απφ ηελ εκέξα 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 18 είηε (α) κε θαηάζεζή 

ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ) 

κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε Αλδξνκάλαο 2, 

51200, Γεζθάηε). 

Ωο εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηωλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 15-06-2020, 

εκέξα Γεπηέξαθαη ώξα 10:00 π.κ. 



Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο έρνπλ: .... Όπωρ αναυέπονται στο Άπθπο 

21 τηρ διακήπςξηρ ... 

-Ηκεδαπνί δηαγσληδφκελνη, κεκνλσκέλνη ή ζε θνηλνπξαμία, εγγεγξακκέλνη ζην Μ.Δ.ΔΠ, πνπ 

θαιχπηνπλ ηηο θαηεγνξίεο θαη ηάμεηο ηνπ έξγνπ, ήηνη: 

Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ γηα έξγα θαηεγνξίαο ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 22.065,43 

€(δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΔ θαη ΟΔ θαη απξφβιεπηα) θαη έξγα θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ 11.736,41 € 

(δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΔ θαη ΟΔ θαη απξφβιεπηα). 

- Οη εγγεγξακκέλνη ζηα Πεξηθεξεηαθά Μεηξψα ππνβάιινπλ ην ζρεηηθφ πηπρίν απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζε δηαγσληζκνχο έξγσλ ηεο σο άλσ θαηεγνξίαο θαη 

πξνυπνινγηζκνχ. 

Γηα ην δηαγσληζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 7 ηεο 

Αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο. 

 

Πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 16 ηεο 

αλαιπηηθήο δηαθήξπμεο. 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηα γξαθεία ηεο 

Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο ζηελ Γεζθάηε Γξεβελψλ – ΣΚ 51200 κέρξη θαη ηελ 12 - 

06-2020  εκέξα Παξαζθεπή(Πιεξνθνξίεο θ. Δπζχκηνο Καξαζηέξγηνο, ηει.: 2623-51109 θαη fax: 

24623-51105). Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ, νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε 

αλαπαξαγσγήο ηνπο, πνπ αλέξρεηαη ζε δέθα (10) €, εθηφο αλ ν ελδηαθεξφκελνο αλαιάβεη κε δαπάλε 

θαη επηκέιεηά ηνπ ηελ αλαπαξαγσγή. Δπίζεο είλαη δπλαηή ε ειεχζεξε, ε άκεζε πιήξεο θαη ε δσξεάλ 

πξφζβαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηα έγγξαθα θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο 

https://dimos-deskatis.gr/, εθηφο ηνπ έληππνπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ δηαηίζεηαη ππνρξεσηηθά 

απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο, νδφο Αλδξνκάλαο 2, Γεζθάηε Σ.Κ. 51200, 

(Πιεξνθνξίεο θ. Δπζχκηνο Καξαζηέξγηνο, ηει.: 2623-51109 θαη fax: 24623-51105). 

 

Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ 10-06-2020 ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε φινπο ηνπο 

πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ην αξγφηεξν ζηηο 12-6-2020. 

 

Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 

 

 

Ο Γήκαξρνο 

Γεκήηξηνο Κνξδίιαο 

  

 


