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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 

1. Ο Δήμος Δέλτα προκηρύσσει ανοικτή  δημοπρασία με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάθεση του έργου : 

 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.ΔΕΛΤΑ», με Αριθ. Μελέτης: 02/2017, με 
προϋπολογισμό 850.645,08 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  24%) 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης, στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να λάβουν αντίγραφα αυτών (πλην του εντύπου της οικονομικής προσφοράς),   
με δαπάνες και φροντίδα τους, από το κατάστημα φωτοτυπιών Κοκκίνης Ν. Δημήτριος (Πλ. Δημοκρατίας 15, Σίνδος, 
τηλ. 2310/799 161). Επίσης είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των 
ενδιαφερομένων στα έγγραφα της σύμβασης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimosdelta.gr.  
Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς μπορεί να παραληφθεί από τους ενδιαφερόμενους αποκλειστικά και μόνο από 
τα γραφεία του Τμήματος  Τεχνικών Υπηρεσιών στη Σίνδο, Νικ. Πλαστήρα 9 (κτίριο ΚΕΠΕΣ), κατά τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες, έως και την  22/06/2017,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30μ.μ.  
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την  22/06/2017 οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις 
προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις  26/06/2017. 

3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, στη Σίνδο, Νικ. Πλαστήρα 9 
(κτίριο ΚΕΠΕΣ), την Τρίτη 27.06.2017 και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών είναι η 10:00π.μ. 

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται: 

 στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ του Μ.Ε.Ε.Π. 
& 

 στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ του Μ.Ε.Ε.Π. 
ή 

Ένωση δύο οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ του Μ.Ε.Ε.Π. 

και που είναι εγκατεστημένα σε: 
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 (π.χ. κοινοπραξία). 

5. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης ομάδας εργασιών σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν.4412/2016 

6. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 
4412/2016, για διάστημα  εννιά (9)  μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

7. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους 
όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των  
13.720,00 € και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης, 
δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι 27.04.2018 

8. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις : 
 ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ, με το ποσό των 196.066,98€. 
 Τέλος άρθρου 5, παρ. 1 του Ν.2364/1995 (έτη 2005-2008) – Φυσικό αέριο, με το ποσό των 154.578,10€. 
 ΣΑΤΑ, με το ποσό των 400.000,00€. 
 ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ, με το ποσό των 100.000,00€. 
και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α.: 02.30.7331.002 στον προϋπολογισμό του έτους 2017 του Δήμου Δέλτα.  
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