
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ πξνθεξχζζεη αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε 

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

κόμβος Αγ. Πάνηων-Απεοπόλεωρ-Σαξιαπσών», κε πξνυπνινγηζκφ 450.000,00 ΕΤΡΩ (κε 

αλαζεψξεζε θαη ΦΠΑ 24%). 

1. Ανηικείμενο ηος έπγος 

Σν θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ εξγαζηψλ γηα ηε 

δηακφξθσζε-θαηαζθεπή  ηνπ θφκβνπ ζπκβνιήο ησλ νδψλ Αγ Πάλησλ – Αξενπφιεσο θαη Σαμηαξρψλ 

ζην Άλσ Πέξακα. Σν έξγν  αθνξά ζε εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ σο άλσ θφκβνπ θαη ζπγθεθξηκκέλα 

ζε ηκήκα ηεο νδνχ Αξενπφιεσο  κήθνπο πεξίπνπ 70 κ  δπηηθά ηεο  νδνχ Σαμηαξρψλ    θαη ζε ηκήκα 

ηεο  νδνχ Αγ. Πάλησλ   κήθνπο πεξίπνπ 80 κ απφ ηελ ζπκβνιή ηεο κε ηελ νδφ Αξενπφιεσο, θαζψο 

επίζεο θαη κε ηηο πξνζαξκνγέο ησλ σο άλσ ηκεκάησλ κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε.                           

Πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο νδνπνηίαο (εθζθαθέο ,θαζαηξέζεηο ηνίρσλ θαη θαηαζθεπψλ απφ 

ζθπξφδεκα, νδνζηξσζία θιπ )  θαη πδξαπιηθέο (αλαθαηαζθεπή ππάξρνληνο αγσγνχ  απνρέηεπζεο 

αθαζάξησλ θαη ζπλδέζεσλ ). 

 

2. Οικονομική ανάλςζη ηος έπγος 

Σν έξγν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηεο ΟΔΟΠΟΙΙΑ θαη αλαιχεηαη ζηηο αθφινπζεο νκάδεο εξγαζηψλ:  

α) ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ  κε πξνυπνινγηζκφ 60.493,00 €  

β) ΣΔΥΝΙΚΑ  κε  πξνυπνινγηζκφ 183.958,50 €  

γ) ΟΓΟΣΡΩΙΑ  κε πξνυπνινγηζκφ 6.941,00 €  

δ) ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ  κε πξνυπνινγηζκφ 15.889,50 €     

θαη πξνζηίζεηαη: 

1) Γ.Δ. θαη Ο.Δ (18%): 48.110,76  €,  

2) ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 15%: 47.308,91 €  

3) ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: 201,56 €  

4) ΦΠΑ (24%): 87.096,77 €.     

    χλνιν:450.000,00 €. 

 

3. Πποθεζμία εκηέλεζηρ ηος έπγος 

Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε 6 μήνερ απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο 

ηεο ζχκβαζεο 

4. Υπημαηοδόηηζη 

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο γηα ην πνζφλ ησλ 450.000,00 €.               

Δίλαη δε εγγεγξακκέλν ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2018, κε Κ.Α.: 30-7323.0015.  
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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: ΟΔΟΠΟΙΙΑ 1η ηάμε πηπρίνπ 

θαη άλσ ή ελψζεηο απηψλ ζηελ θαηεγνξία ΟΔΟΠΟΙΑ 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 16/01/2019, 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  18/01/2019. 

Πιεξνθνξίεο ζην ηειέθσλν 213 20 37 223, FAX. 210 4021613,   

αξκφδηνο ππάιιεινο γηα επηθνηλσλία: Γεκήηξεο Παπαζαλαζίνπ 

 
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                         

24/01/ 2019, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 11:00 π.μ. 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ ζα γίλεη ηελ 31/01/2019, εκέξα 

Πέμπηη θαη ψξα 11:00 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 7.258,06 €. 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 6 κελψλ θαη 30 εκεξψλ, κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο 

ηνπ δηαγσληζκνχ.  Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη έμη 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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