
 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28 
18863  ΠΕΡΑΜΑ 

ΕΡΓΟ: 
 

 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

         ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

 
420.000,00 € (ΜΕ ΦΠΑ) 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗi:   

 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
Αρ. πρωτ.:14012/9593 

    
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

1. Ο ∆ήµαρχος Περάµατος, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του 
έργου <<ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ>>, µε προϋπολογισµό 420.000,00 ΕΥΡΩ (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ 
24%).  
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες οµάδες εργασιών: α) χωµατουργικά µε 
προϋπολογισµό 19.524,00€, β) τεχνικά έργα µε προϋπολογισµό 227.823,00€, γ) 
ασφάλεια - σήµανση µε προϋπολογισµό 2.106,00€, και προστίθεται 1) Γ.Ε. και Ο.Ε 
44.901,54€, 2) απρόβλεπτα 44.153,18 €, 3) αναθεώρηση 201,95€, 4) ΦΠΑ 
81.290,33€.     
2.Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού 
(∆ιακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κ.λ.π.) από την έδρα της Οικονοµικής 
Υπηρεσίας, Λ. ∆ηµοκρατίας 28, Πέραµα, µέχρι τις 20-07-2017. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το πρότυπο τεύχος διακηρύξεων 
ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων έργου κάτω των ορίων 
του ν. 4412/2016 (Α’147 ), µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 
4412/2016. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-4092223, FAX. 210 4021613,  
e-mail.: texnikiperamatos@yahoo.com,  
αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: ∆ηµήτρης Παπαθανασίου. 
3.Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 25-7-2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.µ.. και το 
σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 
95 του Ν. 4412/16.  
4.Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν:  
Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εφόσον ανήκουν στην κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 1η τάξη 

πτυχίου και άνω  ή ενώσεις αυτών στην κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΙΑ, Α2 τάξης πτυχίου 

και άνω  

και που είναι εγκατεστηµένα σε: 
α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό 
ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω 
Συµφωνίας, καθώς και  



δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε 
θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 
5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
ύψους 7.774,20 € και ισχύ τουλάχιστον 10 µηνών και 30 ηµερών, µετά την ηµέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα µήνες. 
6.Το έργο χρηµατοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής. 
7.Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή. 

 

Πέραµα, 14/06/2017 

 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΛΑΓΟΥ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

                                                           

 


