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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 
Ο Δήμος Ωρωπού Αττικής διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το 
άρθρο 27 του Ν.4412/2016, με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε ευρώ για το σύνολο των εργασιών που 
θα προσφέρει ο διαγωνιζόμενος, για την ανάθεση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΕ ΚΑΛΑΜΟΥ» με προϋπολογισμό 279.061,18€ (με Φ.Π.Α. 24%). 
 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες:  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ Η/Μ. 
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να προμηθευτούν θεωρημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς 
(κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Περιβάλλοντος του Δήμου Ωρωπού, οδός Λ. Χαλκουτσίου 50 Ωρωπός, Πληροφορίες κα Λιάκουρη 
Πετρούλα, τηλ.:22953 20334, μέχρι τις 31/05/2017. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 50 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο 
ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  06/06/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής 
προσφορών) στο Δημαρχείο Ωρωπού (Λ. Χαλκουτσίου 50, Τ.Κ.19015, Ωρωπός) στα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν, αλλά δεν κατατεθεί καμιά 
προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή 
και η οποία θα γνωστοποιηθεί με έγγραφο πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και 
δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες  
μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ’ αυτόν 
ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. 
 
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με  επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης (παρ 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016) και κατά το σύστημα 
μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών  (άρθρο 126 του Ν. 4412/2016) και 
κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή. 
 
2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
2.1  Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 

α)  Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν στις 
τάξεις :  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 110.934,30€ Α2
  
ΚΑΙ ΑΝΩ 

Η/Μ 32.801,39€ Α1 ΚΑΙ ΑΝΩ 



 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις 
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες 
που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν 
κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε 
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το 
δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

2.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους. 

3.  Προκαταβολή δεν δύναται να χορηγηθεί κατά τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 15 του 
άρθρου 25 του Ν.3614/2007, όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν. 

4.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.501,00€ 
και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών κα 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής 
προσφορών. 

       Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Ωρωπού και σε περίπτωση 
διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

       Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 
5.   Χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζονται οι τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. 
6.   Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του  Δήμου Ωρωπού. 
7.   Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωρωπού. 
Για την παραλαβή του εντύπου προσφοράς για λογαριασμό τρίτων απαιτείται θεωρημένη 
εξουσιοδότηση. 
 
                                                                            

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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