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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
 

1.  Προκηρύσσει διαγωνισµό µε ανοιχτή διαδικασία σύµφωνα µε τον Ν 4412/2016 µε σφραγισµένες 

προσφορές για την εκτέλεση του έργου: 

“ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ”, 

µε βάση το τιµολόγιο της µελέτης, µε το σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης της 

παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν 4412/2016. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά 

µε βάση την τιµή. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός µε το Φ.Π.Α. 24% είναι 150.000,00  ΕΥΡΩ.  

Ο προϋπολογισµός δαπάνης των εργασιών που δηµοπρατούνται είναι 120.967,74 Ευρώ   

(πλέον Φ.Π.Α. 24,00 %) εκ των οποίων οι 15.710,19 ΕΥΡΩ είναι απρόβλεπτα και 522,98 ΕΥΡΩ είναι για 

αναθεώρηση. 

Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 

2017, µε Κ.Α. 15.6482.01. 

2.  Ο διαγωνισµός θα γίνει στις 2 Μαΐου 2017 ηµέρα Τρίτη και µε ώρα λήξης παραλαβής  

των προσφορών την 10.00 π.µ., στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Μαραθώνος  

(Λ. Μαραθώνος 104-Νέα Μάκρη) 

3.  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύµβασης στην ιστοσελίδα www.marathon.gr στη διαδροµή Εφηµερίδα της Υπηρεσίας -  

∆ιαγωνισµοί-Προσκλήσεις. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να αναλάβει µε δαπάνη και επιµέλειά του την 

αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης καθώς 

και αριθµηµένο τεύχος για την συµπλήρωση της προσφοράς τους µέχρι τις 27/4/2017, στα γραφεία της 

∆.Τ.Υ. του ∆ήµου Μαραθώνος (Λ. Μαραθώνος 104 - Νέα Μάκρη) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

Πληροφορίες, διευκρινήσεις στο τηλέφωνο 2294320579 κος Τσαγλίωτης Μιχάλης και στο 2294320519  

κα Αφένδρα Φωτεινή, FAX επικοινωνίας 2294090810. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε 

δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και 

ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την αναθέτουσα 

αρχή, πέραν της αναφεροµένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής 

τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή 

ΑΔΑ: 6ΞΜ9ΩΛΜ-ΔΡΣ



ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους 

στον ενδιαφερόµενο. 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την Πέµπτη 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 27/4/2017. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Υπόδειγµα ∆ιακήρυξης Ανοικτής ∆ιαδικασίας για την 

σύναξη ∆ηµοσίων Συµβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, της ΕΑΑ∆ΗΣΥ.  

4. Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατοµικές ή 

εταιρικές)   

α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. 

του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2, και άνω για έργα ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ. 

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 

∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), 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. 

5. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην Α1 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα 

κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 το Ν.3669/08 (Κ∆Ε) 

(αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) 

6.  Σαν µέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των δώδεκα (12) µηνών 

από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

7. Η εγγύηση για την συµµετοχή στη δηµοπρασία ορίζεται σε 2.419,00 € (δύο χιλιάδων 

τετρακοσίων δεκαεννέα ευρώ) (2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, χωρίς Φ.Π.Α.), πρέπει να 

απευθυνθεί προς ∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ και να βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου 

του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του 

ΤΣΜΕ∆Ε, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν 4412/2016.  

Εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος µικρότερο των έξι (6) 

µηνών και 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ 

τουλάχιστον µέχρι 2/12/2017. 
 

 

Μαρθώνας 10/4/2017 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΡΓΩΝ 

 
 

Α∆ΑΜ ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ 
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