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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Ρήγα Φεξαίνπ, δηαθεξχηηεη φηη: 

 

1. Εθηίζεηαη ζε ανοικηή διαδικαζία επιλογή αναδόσος καηαζκεςήρ έπγος κε ελζθξάγηζηεο 

πξνζθνξέο κε ην ζύζηημα με επιμέποςρ ποζοζηά έκπηωζηρ πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 <<Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ)>> ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

<<ΤΝΣΗΡΗΗ & ΔΠΙΚΔΤΗ ΥΟΛΔΙΧΝ ΓΗΜΟΤ ΡΗΓΑ ΦΔΡΑΙΟΤ, ΔΣΟΤ   

2017>>, κε πξνυπνινγηζκφ 75.000,00€ κε αλαζεψξεζε θαη Φ.Π.Α. Η αμία ζχκθσλα κε ηελ 

κειέηε αλέξρεηαη γηα ηελ δαπάλε εξγαζηψλ ζην πνζφ ησλ 44.484,92€ ρσξίο ην ΓΕ & ΟΕ 18% 

8.007.29€, απξφβιεπηα 15% 7.873,83€, αλαζεψξεζε 117,83€ θαη Φ.Π.Α 14.516,13€. 

 

2. Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ζηηο 08/08/2017 εκέξα Σπίηη θαη ψξα 10:00 π.κ (εκεξνκελία ιήμεο 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ), ζην Δεκαξρείν ζηνπ Δήκνπ Ρήγα Φεξαίνπ (2ν φξνθν 

Αίζνπζα Δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ελψπηνλ αξκφδηαο επηηξνπήο. 

 

Αλ, γηα ιφγνπο αλψηεξνπο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα ε αλ 

κέρξη ηε κέξα απηή δελ έρεη ππνβιεζεί θακία πξνζθνξά, ε απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε  νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο. Η απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ 

λέα εκεξνκελία, ζε φζνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο έιαβαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη αλαξηάηαη 

ζην ΚΗΜΔΗ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Αλ θαη ζηελ λέα απηή εκεξνκελία δελ 

θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ή δελ ππνβιεζνχλ πξνζθνξέο, κπνξεί  λα 

νξηζζεί θαη λέα εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν 

πξνεγνχκελσλ εδάθησλ. 

 

ηε δεκνπξαζία έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη (α) νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη  ζηελ Ειιάδα ππνβάιινπλ 

βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Μ.Ε.ΕΠ ζηελ Α1' ηάμε θαη άλσ, γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ.  

(β) Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β)ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηεο Δ, 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 Ι ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρσξίο 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. 

 

3. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηε ΑΣΑ σολείων ηος Γήμος. (Πξνθαηαβνιή δελ ζα 

ρνξεγεζεί). 



 

4. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε 1.209,68€ θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 

λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη 

θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε έρεη ηζρχ έξι (6) μήνερ κεηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

5. Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε Οκηώ (8) μήνερ απφ ηελ εκέξα 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

 

6. Κάζε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά δεζκεχεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκφ θαηά ηε δηάηαμε 

ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν. 4412/16, γηα δηάζηεκα έξι (6) μηνών απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

7. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Ρήγα 

Φεξαίνπ. 

 

8. Οη ελδηαθεξφκελνη ελεκεξψλνληαη γηα ηα ηεχρε Δεκνπξάηεζεο κέζσ ειεθηξνληθήο ηζηνζειίδαο 

ηνπ Δήκνπ (κε δηεχζπλζε rigas-feraios.gr) ζηελ νπνία ζα είλαη αλαξηεκέλα, πιεξνθνξίεο ζηα 

ηειέθσλα 2425350228/2425350226, FAX επηθνηλσλίαο 2425022870, αξκφδηνο ππάιιεινο γηα 

επηθνηλσλία θνο Λ. Λάβδαο φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε, λα παξαιάβνπλ ην 

αξηζκεκέλν ηεχρνο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο κέρξη θαη ηελ 

04-08-2017 ημέπα Παπαζκεςή. 

 

 

 

Ο Γήμαπσορ Ρήγα Φεπαίος 

 

 

 

Γημήηπιορ  η. Ναζίκαρ 

 


