
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ         

ΔΗΜΟ  ΑΛΑΜΙΝΑ                                                

ΑΡ. ΠΡΧΣ: -11500-/17-6-2020 

                                                                  

                  

            ΠΕΡΙΛΗΦΗ   ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ  ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

 

                          Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΛΑΜΙΝΑ 
 

  δηαθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε αλνηθηή δηαδηθαζία  

γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ:  

«ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VACUUM (ΠΕΠ 

ΑΤΤΙΚΗΣ) » 

Εκτιμώμενηρ αξίαρ 58.221,91 Εςπώ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

 

πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε α) ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147) θαη β) ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθήξπμεο 

     Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

κφλν βάζε ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο  δηαηάμεηο φπσο 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν7 ηεο δηαθήξπμεο νη  φξνη ηεο νπνίαο θαηαξηίζηεθαλ κε ηελ ππ’  

αξηζ. 92/2020   απφθ. Οηθνλνκηθήο  Επηηξνπήο.. 

25 Ο προχπολογιςμόσ δημοπράτηςησ του ζργου ανζρχεται ςε 58.221,91 Ευρώ και 

αναλφεται ςε: 

 Δαπάνη Εργαςιών 34.600,70 Ευρώ. 

 Γενικά ζξοδα και Όφελοσ εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 6.228,13 Ευρώ.  

 Απρόβλεπτα (ποςοςτοφ 15% επί τησ δαπάνησ εργαςιών και του κονδυλίου 

Γ.Ε.+Ο.Ε.) 6.124.32 Ευρώ, που αναλώνονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ του 

άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. 

 Φόροσ Προςτιθζμενησ Αξίασ *επί τησ ςυνολικήσ δαπάνησ εργαςιών+ 

11.268,76  Ευρώ. 

- Ρήτρα πρόςθετησ καταβολήσ ( πριμ ), ςφμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ  

 Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 63-7341.007 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δήκνπ έηνπο 2020. 

 

       Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Δεκνηηθφ Καηάζηεκα  Λεσθ. Κ. Καξακαλιή 1, ηελ   

29
η
 -6-2020   εκέξα ΔΕΤΣΕΡΑ  θαη ψξα έλαξμεο 10.00 π.μ. έωρ 10.15 π.μ. ψξα ιήμεο ηεο 

απνδνρήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 Σην δηαγσληζκφ  Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή 

ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα εθηέιεζεο δεκνζίσλ έξγσλ  

ΤΔΡΑΤΛΙΚΧΝ ΕΡΓΧΝ με τάξη πτςσίος Α1 τάξη και άνω, θαη πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ (Ε.Ο.Φ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΣΔΣ, 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 

Σπκθσλίαο, 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.  
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21.2 Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο.
 

21.3 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 

4 ηνπ άξζξνπ 19 θαη ησλ παξ. 1 (ε)  θαη 3 (β)ηνπ άξζξνπ 76  ηνπ λ. 4412/2016.  

Δελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή 

γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Σε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε 

λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη 

κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία). 

 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ.4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη 

ζε ποσοστό  5%  επί τηρ αξίαρ τηρ σύμβασηρ, σωπίρ Φ.Π.Α. θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή 

θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

       Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 18 είηε 

(α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Επηηξνπή Δηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

(Ταρπδξνκηθή δηεχζπλζε ΛΕΧΦ. ΚΧΝ/ΝΟΤ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 1 & ΑΜΜΟΥΧΣΟΤ).  

 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ δηαγσληζκφ παξέρνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ 

ηελ Δ/λζε Τερληθψλ Υπεξεζηψλ  ζηνλ 1
ν
 φξνθν. 

Τειέθσλν γηα  πιεξνθνξίεο: 213 2027387 - 213 2027391. 

 

 

 

 

                                                              Ο 

                                                                 ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΛΑΜΙΝΑ 

 

 

                                                           ΓΕΩΡΓΙΟ  ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ 
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