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 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο Δήμαρχος Περάματος 
 

  δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι 
 
Συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών 
για τη διανομή και  εφαρμογή οικοπέδων στο έδαφος καθώς και την 
έκδοση και μεταγραφή παραχωρητηρίων στο Άνω Πέραμα», 
προϋπολογισμού 40.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%), σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού του Δήμου Περάματος οικονομικού έτους 2017 (Κ.Α. 30-
7421.0002), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης για την 
ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 
86 του Ν.4412/2016. 
  
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Περάματος 
Οδός:                 Λ. Δημοκρατίας 28  
Πόλη:                 Πέραμα 
Τ.Κ. :                 18863   
Τηλ. :                 2132037225 
FAX. :                2104021613  
e-mail:               texnikiperamatos@yahoo.com 
Ιστοσελίδα:         http://www.perama.gr   
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα 
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση 
διαδικτύου: http://www.perama.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να 
λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Περάματος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να 
λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 
Κωδικός CPV:71356300-1 
 
3. Περιγραφή της Δημόσιας Σύμβασης 
Εκτέλεση της  υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών για τη διανομή και  
εφαρμογή οικοπέδων στο έδαφος καθώς και την έκδοση και μεταγραφή 
παραχωρητηρίων στο Άνω Πέραμα», προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 
€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  



 
4. Χρόνος Παράδοσης 
Ο συνολικός χρόνος παράδοσης, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  
Στο χρόνο αυτό δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος εγκρίσεων, παροχής τυχόν 
οδηγιών και κατευθύνσεων από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.  
 
5. Δικαίωμα συμμετοχής 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που 
ασκούν δραστηριότητα σχετική με την προκηρυσσόμενη, που πληρούν τα 
παρακάτω κριτήρια επιλογής βάσει του Άρθρου 75 του Ν. 4412/2016 και 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες 
που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημόσιων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, τα οποία: 
Α. Να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική - συναφή με το αντικείμενο 
των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι «Παροχή υπηρεσιών για τη διανομή και  
εφαρμογή οικοπέδων στο έδαφος καθώς και την έκδοση και μεταγραφή 
παραχωρητηρίων», η οποία θα αποδεικνύεται με αντίστοιχη εγγραφή στο οικείο 
επιμελητήριο ή αντίστοιχη βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια 
Δημόσια Αρχή. 
Β. Να διαθέτουν τεκμηριωμένη εμπειρία σε επιτυχημένη εκτέλεση παρόμοιων 
εργασιών όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω και να αποδεικνύεται 
προσκομίζοντας αντίστοιχες βεβαιώσεις, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών κ.λ.π. 
Γ. Να περιλαμβάνεται στην οργανωτική τους δομή Τοπογράφος Μηχανικός, ο 
οποίος να διαθέτει εμπειρία σε αντίστοιχες με τις υπό ανάθεση  εργασίες. 
 
6. Παραλαβή Προσφορών 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Περάματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 7η Δεκεμβρίου 
2017 ημέρα Πέμπτη. Η  ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 09:00 π.μ. 
και η ώρα λήξης 10:00 π.μ. 
Μετά τη λήξη της  παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία 
αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού 
 
6. Χρόνος ισχύος προσφορών 
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό 
κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα εκατόν ογδόντα 
(180) ημερών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών 
Η Γλώσσα σύνταξης προσφορών είναι η ελληνική. 
 
12. Ενστάσεις 
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 
άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 
πράξης στον ενδιαφερόμενο Οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά 
της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την 
καταλυκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του 



Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης. 
 
13. Δημοσιεύσεις 
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), www.promitheus.gov.gr και 
στην ιστοσελίδα  του Δήμου: http://www.perama.gr 
Περίληψη της διακήρυξης τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, 
δημοσιεύεται σε μια (1) τοπική εφημερίδα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
Δήμου (www.perama.gr). 
 
 
 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 
 

ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


