
     

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Ημερομ.    10/12/2020
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ        Αρ. πρωτ.  19164
ΔΗΜΟΣ  ΔΙΟΥ -  ΟΛΥΜΠΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ η  σ τ ο ι χ ε ί ω ν  α μ ι ά ν τ ο υ  σ τ ο  Δ η μ ο τ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί οΑ ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ η  σ τ ο ι χ ε ί ω ν  α μ ι ά ν τ ο υ  σ τ ο  Δ η μ ο τ ι κ ό  σ χ ο λ ε ί ο

Ν . Π α ν τ ε λ ε ή μ ο ν α »Ν . Π α ν τ ε λ ε ή μ ο ν α »

1) Ο Δήμος ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ  διακηρύττει, τη με «ανοιχτή διαδικασία» του
άρθρου  27  του  Ν4412/2016,  επιλογή  αναδόχου,  για  την  κατασκευή  του  έργου  με  τίτλο:
«Αντικατάσταση στοιχείων αμιάντου στο Δημοτικό σχολείο Ν.Παντελεήμονα».  

2) Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  δημοπράτησης  του  έργου  ανέρχεται  σε  87.313,29€  και
αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών  50.378,07 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)  9.068,05 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού  15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.)  8.916,92
€, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. 

Πρόβλεψη αναθεώρησης 2.050,89€
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%) 16.899,34€
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του «Πράσινου Ταμείου» με 69.850,63 € και πιστώσεις του 

Δήμου Δίου-Ολύμπου με 17.462,66 €.
3) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του

διαγωνισμού  (Διακήρυξη,  Συγγραφή  Υποχρεώσεων,  κ.λ.π.)  από  την  ιστοσελίδα  του  Δήμου
www  .  dion  -  olympos  .  gr  ,  και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί»
της πύλης www  .  promitheus  .  gov  .  gr   .

4) H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της
ΕΑΑΔΗΣΥ.

5) Η  ημερομηνία  έναρξης  υποβολής  των  προσφορών  ορίζεται  από  την  ανάρτηση  του
διαγωνισμού  στο  ΕΣΗΔΗΣ.  Η  ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των
προσφορών  είναι  η 04/01/2021  ημέρα  Δευτέρα και ώρα  10.00΄  π.μ.  Η  ημερομηνία  και  ώρα
ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται  η 8/01/2021,  ημέρα Παρασκευή και  ώρα
10.00΄ π.μ

6) Το  έντυπο  οικονομικής  προσφοράς,  που  θα  συμπληρωθεί  από  τους  διαγωνιζόμενους
παράγεται  από  την  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  υποσυστήματος.
Η οικονομική  προσφορά  των  διαγωνιζομένων  θα  συνταχθεί  και  θα  υποβληθεί  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.  2α του Ν.  4412/2016.  Οι  προσφερόμενοι  έχουν  το δικαίωμα να
καταθέσουν προσφορά μόνο για το σύνολο του έργου.

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

8) Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα
εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dion-olympos.gr/


9)  Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους  ηλεκτρονικά,  μέσω  της
διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ  σε  ηλεκτρονικό  φάκελο  του
υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται  να  διαθέτουν  ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη  από  πιστοποιημένη  αρχή  παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.

10) Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27
του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

11) Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα  ή  ενώσεις  αυτών  που
δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας οικοδομικά (με δυνατότητα κατασκευής έργων Α2ης τάξης
και άνω, ή σε κοινοπραξία 2Α1όπως ορίζεται στο μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.),
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ)  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 της 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 μόρφή πρέπει
να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την
ένωση (πχ κοινοπραξία).

Σημειώνεται ότι λόγω της ιδιαίτερης φύσης του έργου  (απομάκρυνση αμιάντου) ισχύουν ειδικοί
όροι τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (βλ παρ 22Δ της διακήρυξης)

12) 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 1367,26 ευρώ. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην
ένωση. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο
των εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης. 

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών ανέρχεται  σε δύο (2) μήνες σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 10 της διακήρυξης . 
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται, περιλαμβανομένης της κράτησης υπέρ

των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.  
 Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

13) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Δίου–Ολύμπου.

14) Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο
Διου  -  Ολυμπου,  αρμόδιος  υπάλληλος  Γρηγοριάδης  Κων/νος  (τηλ.:2352350157
Φαξ:2352350154) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Λιτόχωρο 10/12/2020
Ο Δήμαρχος



Γερολιόλιος Ευάγγελος
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