
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή 
και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Περάματος», με 
προϋπολογισμό 180.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%). 

1. Αντικείμενο του έργου 

          Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την  επισκευή του κτιρίου και του 
περιβάλλοντα χώρου του ΕΠΑΛ Περάματος, καθώς και άλλων σχολικών κτιρίων του Δήμου 
Περάματος. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει εργασίες: κατασκευής σκιαδιών με πέργκολες ξύλου 
δρυός, αποκατάστασης τοπικών βλαβών λόγω υγρασίας σε στοιχεία από οπλισμένο 
σκυρόδεμα (ταβάνια), επαναχρωματισμού εσωτερικών - εξωτερικών τοίχων και ταβανιών. 

 

2. Οικονομική ανάλυση του έργου 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και αναλύεται στις ακόλουθες ομάδες 
εργασιών:  

α) ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ με προϋπολογισμό 10.876,00 €,  

δ) ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ με προϋπολογισμό 95.970,00 €,     

και προστίθεται: 

1) Γ.Ε. και Ο.Ε (18%): 19.232,28 €,  

2) ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%: 18.911,74 €,  

3) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 171,27 €,  

4) ΦΠΑ (24%): 34.838,71 €.     

 ήτοι σύνολο:180.000,00 €. 

 

3. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης 

 

4. Χρηματοδότηση 

Το έργο χρηματοδοτείται από:  ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   ΣΑΕ0552017ΣΕ05500010 για 
το ποσό των 125.600,00€ &  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ για το ποσό των   54.400,00€ 

           Είναι δε εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019, με                         

Κ.Α.: 61-7331.0002 για το ποσό των 125.600,00€. Το ποσό των 55.400,00€ θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του έτους 2020 (ΚΑ 15-7331.0033).   
 

 

5. Σύστημα δημοπράτησης 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 
2α του Ν.4412/2016 περί ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου 
κάτω των ορίων. Ως κριτήριο ανάθεσης για το εν λόγω έργο, λαμβάνεται η πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στον ανωτέρω 
νόμο. 

ήν  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΡΓΟ:  Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων  
             χώρων Δήμου Περάματος 
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CPV: 45214200-2 
Αρ. Πρωτ.: 19922/13892/18-10-2019 
 

 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από DIMITRIOS
PAPATHANASIOU
Ημερομηνία: 2019.10.18
09:27:25 EEST

ΑΔΑ: ΩΕ02ΩΞΔ-ΖΧ7
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.10.18 10:36:39
EEST
Reason:
Location: Athens

19PROC005725216 2019-10-18



1. Δικαιούμενοι συμμετοχής 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον δραστηριοποιούνται  σε ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ και 

διαθέτουν κατ΄ ελάχιστον στελέχωση :  Βασική κατηγορία έργου :   1 ΜΕΚ Β  ή 2 ΜΕΚ Α    

ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ και διαθέτουν κατ΄ 

ελάχιστον στελέχωση :  Βασική κατηγορία έργου :   1 ΜΕΚ Α  

και  είναι εγκατεστημένες σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 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. 

 

2. Έγγραφα σύμβασης και τεύχη 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” 
της πύλης καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.perama.gr. 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 12/11/2019, η αναθέτουσα αρχή παρέχει 
σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά 
δικαιολογητικά, το αργότερο έως  15/11/2019. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 20 37 236, FAX. 210 4021613,  αρμόδια υπάλληλος για 
επικοινωνία: Καλογερόγιαννη Σοφία. 

 
3. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών - Αποσφράγιση 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως τις                         
19/11/2019, ημέρα  Τρίτη και ώρα 15:00. 

Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την 22/11/2019, 
ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00 π.μ. 

4. Εγγύηση συμμετοχής 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση, από τους συμμετέχοντες οι-
κονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.903,23€. Στην 
περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι 
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο. 

 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Περάματος. 

Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική αναλυτική Διακήρυξη. 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
 
 
 

ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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