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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ (Β΄ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017».

Ο Δήμαρχος Περάματος

προκηρύσσει

συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ  ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ (Β΄ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΙΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017».

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι: 49.950,00 € με τη δαπάνη των εργασιών: 29.103,01 €, τη δαπάνη των 
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 5.238,54 €, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%): 5.151,23 €,  την πρόβλεψη απολογιστικών 
εργασιών: 789,48 €,  και τη δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 9.667,74 €.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών (ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΣΑΕ 055 
2017ΣΕ05500005) και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α: 30-7331.0005 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως αυτός ισχύει κατά την 
ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και με τους όρους της αναλυτικής 
Διακήρυξης. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό του άρθρου 117 του 
ν. 4412/2016, και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 125 του ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η 
υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της 
σύμβασης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Στοιχεία σχετικά με τον τόπο εκτέλεσης του έργου, αλλά και περιγραφή & ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτού, 
δίδονται στα άρθρα 11.2 και 11.3 του τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.
           
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με κατάθεσή τους 
στην Επιτροπή Διαγωνισμού, είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την Αναθέτουσα Αρχή, είτε (γ) με κατάθεσή 
τους στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28, 18863 
ΠΕΡΑΜΑ).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/01/2021,                 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. 

∆ήµος Περάµατος 29/12/2020
Α. Π.: 19103
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Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 14/01/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
11:00 π.μ. 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, ή αν μέχρι την 
ημέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα, 
μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Η απόφαση αυτή 
κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους 
οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον διαθέτει. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση 
των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά 
τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν:
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών (Α1 
τάξη και άνω του Μ.Ε.ΕΠ.) και σε έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών (Α1 τάξη και άνω του 
Μ.Ε.ΕΠ.)  και που είναι εγκατεστημένα: 
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 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. 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 
1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η 
νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού 
μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου, ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της αναλυτικής 
Διακήρυξης.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της 
αναλυτικής Διακήρυξης.

Η έγκριση δέσμευσης πίστωσης έγινε με την υπ’ αρ. πρωτ. 17272 / 30-11-2020 (ΑΔΑ: ΩΡΟ9ΩΞΔ-Ν2Δ, 
ΑΔΑΜ: 20REQ007780158 2020-12-04) Απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την έγκριση της πολυετούς 
ανάληψης υποχρέωσης, επειδή η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 και με την με αρ. Β/242 καταχώριση στο Μητρώο Δεσμεύσεων της 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Περάματος. 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο της 
σύμβασης, τα παραρτήματά τους και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Περάματος: www.perama.gr.  Για να υποβάλλουν προσφορά οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να 
προμηθευτούν δωρεάν το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής 
(υπεύθυνη κ. Κωνσταντίνα Σερεμετάκη), τηλ.: 213 2037235, fax: 210 4021613, ή να το τυπώσουν από 
την ηλεκτρονική μορφή του, φέροντας τη σφραγίδα και τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που 
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα 
της σύμβασης.
Πληροφορίες: Σερεμετάκη Κωνσταντίνα, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Περάματος,                 
τηλ. 213 2037 235,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η Διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC007953225 2020-12-29) και στη Διαύγεια 
(ΑΔΑ: ΨΜΧΛΩΞΔ-0ΦΟ).

Ο Δήμαρχος Περάματος

Ιωάννης  Λαγουδάκης
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Ακριβές Αντίγραφο
∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΑΓΟΥ∆ΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ήµος Περάµατος
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