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Δεςκάτθ, 12-10-2022 
 

  Αρ. πρωτ.: οικ. 5274 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) του Ζργου: 

«ΕΡΓΑΙΕ ΒΕΛΣΙΩΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΑΝΟΙΚΣΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΔΕΚΑΣΗ» 

 

Ο προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ είναι 462.000,01 €, με τθ δαπάνθ των εργαςιϊν: 274.506,61 €, τθ 

δαπάνθ των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 49.411,19 €, τθ δαπάνθ των απροβλζπτων (15%) 48.587,67 €, 

ανακεϊρθςθ: 75,18 €, τθ δαπάνθ του Φ.Π.Α. (24%): 89.419,36 €. 

Σο ζργο χρθματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ και αποπλθρϊνεται από πόρουσ του 

Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ) του Τπουργείου Εςωτερικϊν (ΚΑ 61-7326.004 του 

προχπολογιςμοφ του 2022 του Διμου Δεςκάτθσ). 

Η δθμοπραςία κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπωσ αυτόσ ιςχφει κατά 

τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Διακιρυξθσ ςτο ΚΗΜΔΗ, κακϊσ και με τουσ όρουσ τθσ 

Αναλυτικισ Διακιρυξθσ. Η επιλογι του Αναδόχου, κα γίνει ςφμφωνα με τθν «ανοικτι διαδικαςία» 

του άρκρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ. 

Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 

Κάκε προςφζρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προςφορά, δεν επιτρζπεται θ υποβολι 

εναλλακτικϊν προςφορϊν και δε γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για μζροσ του αντικειμζνου τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Για τθν ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ 

φορείσ, κατά τουσ όρουσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυθτικισ επιςτολισ 

ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των 7.451,61 ευρώ  (επτά χιλιάδεσ τετρακόςια πενιντα ζνα 

Ευρώ και εξιντα ζνα λεπτά).  

τοιχεία ςχετικά με τον τόπο εκτζλεςθσ του ζργου αλλά και περιγραφι & ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά 

αυτοφ δίδονται ςτο άρκρο 11 του τεφχουσ τθσ Αναλυτικισ Διακιρυξθσ. 

Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε δώδεκα (12) μινεσ από τθν θμζρα 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 



Οι προςφορζσ  υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερομζνουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 

πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΟΠ ΕΗΔΗ, ςε θλεκτρονικό φάκελο του υποςυςτιματοσ 

«ΕΗΔΗ- ΔΗΜΟΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιςτον,  με προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι, 

θ οποία υποςτθρίηεται από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 

του άρκρου 37 του ν. 4412/2016. 

Ωσ θμερομθνία και ώρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορών ορίηεται θ 31-10-2022, 

θμζρα  Δευτζρα και ώρα 15:00 μ.μ. (Άρκρο 18 τθσ αναλυτικισ Διακιρυξθσ). 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ζχουν: (Όπωσ αναφέρονται ςτο Άρθρο 

21 τησ διακήρυξησ): 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν  που δραςτθριοποιοφνται 

ςε ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΑΙΝΟΤ και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε : 

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 

δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7  και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ 

του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και 

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 

ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Ειδικά οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι 

ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν Επιχειριςεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάςτθμα που εξακολουκοφν να 

ιςχφουν οι μεταβατικζσ διατάξεισ του άρκρου 65 του π.δ. 71/2019 ι ςτο Μθτρϊο Εργολθπτικϊν 

Επιχειριςεων Δθμόςιων Ζργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του τελευταίου ι ςτα Μθτρϊα 

Περιφερειακϊν Ενοτιτων, ανά περίπτωςθ, για ζργα κατθγορίασ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 316.529,22 € 

(δαπάνθ εργαςιϊν, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), ΠΡΑΙΝΟ 55.976,25 € (δαπάνθ εργαςιϊν, ΓΕ και ΟΕ 

και απρόβλεπτα). Οι προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα του παραρτιματοσ ΧΙ του Προςαρτιματοσ 

Α του ν. 4412/2016. 

Για το διαγωνιςμό και τθν εκτζλεςθ του ζργου ιςχφουν οι διατάξεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 7 τθσ 

Αναλυτικισ Διακιρυξθσ. 

 

Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 

16 τθσ αναλυτικισ διακιρυξθσ. 

 

Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ  ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο «θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί» τθσ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr. κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ www.dimos-deskatis.gr 

που αναρτάται ςχετικι ενθμζρωςθ με αναφορά ςτον ςυςτθμικό αρικμό διαγωνιςμοφ και 

διαςφνδεςθ ςτον ανωτζρω ψθφιακό χϊρο του «ΕΗΔΗ - ΔΗΜΟΙΑ ΕΡΓΑ». 

 

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


Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ 

πφλθσ www.promitheus.gov.gr του «ΟΠ- Ε..Η.ΔΗ.».   

 

Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, ιτοι ζωσ τθν  24-10-2022 θ ανακζτουςα αρχι παρζχει ςε όλουσ 

τουσ προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, το αργότερο ςτισ 27-10-2022. 

 

Πλθροφορίεσ παρζχονται από τουσ υπαλλιλουσ τθσ Δ.Σ.Τ του Διμου Δεςκάτθσ κατά τισ εργάςιμεσ 

θμζρεσ και ϊρεσ. 
 

 

            Ο Διμαρχοσ 

 

    Δθμιτριοσ Κ. Κορδίλασ 

 


