
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ πξνθεξχζζεη αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε 

ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Επγαζίερ 

ζςνηήπηζηρ  ζηο 6ο Δημοηικό σολείο και  1ο Νηπιαγωγείο Πεπάμαηορ», κε πξνυπνινγηζκφ 

175.000,00 ΕΤΡΩ (κε αλαζεψξεζε θαη ΦΠΑ 24%). 

1. Ανηικείμενο ηος έπγος 

Σν έξγν αθνξά εθηέιεζε εξγαζηψλ γηα ηελ  επηζθεπή ηνπ 6νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ & 1νπ 

Νεπηαγσγείνπ Πεξάκαηνο. Σν θηίξην ηνπ 1νπ Νεπηαγσγείνπ Πεξάκαηνο παξνπζηάδεη έληνλα 

πξνβιήκαηα πγξαζίαο ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηνλ αχιεην ρψξν ηνπ 6νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Η 

κφλσζε ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ  κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ έρεη παξνπζηάζεη ζεκαληηθέο θζνξέο κε 

απνηέιεζκα λα ρξήδεη  άκεζεο επηζθεπήο. Δπίζεο πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε ειαζηηθνχ ζπλζεηηθνχ 

ηάπεηα ζηνλ αχιεην ρψξν 6νπ Γεκνηηθνχ, ε αληηθαηάζηαζε  κέξνπο θνπθσκάησλ θαη εηδψλ πγηεηλήο 

ηνπ θηηξίνπ, ε θαηαζθεπή πέξγθνιαο ζηνλ αχιεην ρψξν ηνπ 6νπ Γεκνηηθνχ, ν ρξσκαηηζκφο ζε 

δηάθνξνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ. 

2. Οικονομική ανάλςζη ηος έπγος 

Σν έξγν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ θαη αλαιχεηαη ζηηο αθφινπζεο νκάδεο 

εξγαζηψλ:  

α) ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ κε πξνυπνινγηζκφ 7.451,10 €,  

β)ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ, ΥΑΛΙΚΟΓΔΜΑΣΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟΓΔΜΑΣΑ, ΛΙΘΟΓΔΜΑΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΓΔΜΑΣΑ 

κε    πξνυπνινγηζκφ 25.797,625 €,  

γ) ΔΠΔΝΓΤΔΙ, ΔΠΙΣΡΩΔΙ κε πξνυπνινγηζκφ 26.971,35 €,  

δ) ΛΟΙΠΑ, ΣΔΛΔΙΩΜΑΣΑ κε πξνυπνινγηζκφ 42.851,74 €,     

θαη πξνζηίζεηαη: 

1) Γ.Δ. θαη Ο.Δ (18%): 18.552,93 €,  

2) ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 15%: 18.243,71 €,  

3) ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: 1.050,59 €,  

4) ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ: 210,00 €  

5) ΦΠΑ (24%): 33.870,97 €.     

 ήηνη ζχλνιν:175.000,00 €. 

 

3. Πποθεζμία εκηέλεζηρ ηος έπγος 

Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε 9 μήνερ απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο 

ηεο ζχκβαζεο 

4. Υπημαηοδόηηζη 

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο γηα ην πνζφλ ησλ 175.000,00€.               

Δίλαη δε εγγεγξακκέλν ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2018, κε Κ.Α.: 15-7331.0001.  
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5. ύζηημα δημοππάηηζηρ 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ειεθηξνληθά ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 95 παξ. 2α 

ηνπ Ν.4412/2016 πεξί αλνηρηήο δηαδηθαζίαο γηα ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγνπ θάησ ησλ 

νξίσλ. Ωο θξηηήξην αλάζεζεο γηα ην ελ ιφγσ έξγν, ιακβάλεηαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά κε βάζε ηελ ηηκή, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηνλ αλσηέξσ λφκν. 

1. Δικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ 

Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εθφζνλ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α2 ηάμε 

πηπρίνπ θαη άλσ  ή ελψζεηο απηψλ ζηελ θαηεγνξία ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ Α2 ηάμε πηπρίνπ θαη άλσ, πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1,2,  4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Έγγπαθα ζύμβαζηρ και ηεύση 

Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο θαζψο θαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο www.perama.gr. 

Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ 22 / 05 / 2018, ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε 

φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην αξγφηεξν 

έσο  25 / 05 / 2018. 

Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 213 20 37 236, FAX. 210 4021613,   

αξκφδηα ππάιιεινο γηα επηθνηλσλία: Καινγεξφγηαλλε νθία. 

 
3. Καηαληκηική ημεπομηνία ςποβολήρ πποζθοπών - Αποζθπάγιζη 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ ΔΗΓΗ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα, ήηνη έσο ηηο                         

29 / 05 / 2018, εκέξα Σπίηη θαη ψξα 10:00 π.μ. 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ ζα γίλεη ηελ 1/ 06 / 2018, εκέξα 

Παπαζκεςή θαη ψξα 12:00 π.μ. 

4. Εγγύηζη ζςμμεηοσήρ 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε, απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νη-

θνλνκηθνχο θνξείο, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/2016, εγγςηηικήρ 

επιζηολήρ ζςμμεηοσήρ, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 2.822,58 €. ηελ πεξίπησζε έλσζεο 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο 

ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. Η εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 10 κελψλ θαη 30 εκεξψλ, κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο 

ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη ζχλνιν 335 εκέξεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη δέθα κήλεο. 

Γελ πξνβιέπεηαη ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ αλάδνρν. 

 

Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 

Πεξάκαηνο. 

Ειδικόηεπερ πληποθοπίερ παπέσονηαι ζηη ζσεηική αναλςηική Διακήπςξη. 
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ΛΑΓΟΤΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ 
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