
    

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                                                 

  ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ                                    

                                                                                                                                     Χρυσό Σερρών,  21-03-2019 
          Αριθ. Πρωτ.: 2182 

  

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ 

Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά 
Προκηρύσσει 

Ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου 
του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ» (κωδ. CPV: 45442110-1). Ο 
προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 100.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε: Δαπάνη 
Εργασιών 59.422,50 €, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 10.696,05 €, Απρόβλεπτα 
(ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 10.517,78 €, που αναλώνονται 
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. Απολογιστικές δαπάνες 8,83 € 
Φ.Π.Α. 24%: 19.354,84 € 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης θα είναι αποκλειστικά η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή.  

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) μέρες και αρχίζει 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/04/2019 
ημέρα Τρίτη αι ώρα 12:00:00 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 22/04/2019 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00:00 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών.  
Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία, τότε θα διενεργηθεί σε νέα 

ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Οικονομική Επιτροπή.  
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται 
σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 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 (πχ 
κοινοπραξία). 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ Α2 
τάξη και άνω ή  2 Α1 Αναβαθμισμένη Κ/Ξ  για έργα κατηγορίας  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 1.612,90 ΕΥΡΩ.  

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 

μηνών και 30 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. 

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

ΑΔΑ: ΩΩΨΝΩΡΩ-ΗΡΦ





    

 

 

 

Παππά. 
 Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α., για προμήθεια υλικών ή μηχανημάτων που θα εγκατασταθούν στο έργο . 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης: 
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα: http://edemocracy-
empapas.gr/?page_id=1424&cat=68. 

Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (τηλ. 2321 3 
52640, 2321 3 52643) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν 
τον ανάδοχο. 
  

                    Ο Δήμαρχος 

                    
                                                                                                                    Δημήτριος Π. Νότας 
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