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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ       Ορχομενόσ 14-05-2020 
ΔΗΜΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΤ                       αρ. πρ.  3422 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΕ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ «ΑΝΑΠΛΑΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΑΙΔΟΣΟΠΩΝ 
ΔΗΜΟΤ ΟΡΧΟΜΕΝΟΤ» 

 
 
 

Η Διμαρχοσ Ορχομενοφ 
 

προκθρφςςει 
 
ςυνοπτικό διαγωνιςμό με ανοικτι διαδικαςία για τθν επιλογι αναδόχου για τθν καταςκευι του ζργου 
«ΑΝΑΠΛΑΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΑΙΔΟΣΟΠΩΝ ΔΗΜΟΤ ΟΡΧΟΜΕΝΟΤ» 
 
Ο προχπολογιςμόσ δθμοπράτθςθσ είναι 23.997,51€, με τθ δαπάνθ των εργαςιϊν: 14.261,48€, τθ δαπάνθ 
των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 2.567,07€,  τθ δαπάνθ των απροβλζπτων (15%), 2.524,28€, ανακεϊρθςθ: 0,00€,  τθ 
δαπάνθ του Φ.Π.Α. (24%): 4.644,68€. 
 
Το ζργο χρθματοδοτείται από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ 2019 και είναι εγγεγραμμζνο ςτον Κ.Α: 02.30.7322.0033 
του προχπολογιςμοφ του Διμου. 
 
Η δθμοπραςία κα διεξαχκεί ςφμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπωσ αυτόσ ιςχφει κατά τθν 
θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Διακιρυξθσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ, κακϊσ και με τουσ όρουσ τθσ Αναλυτικισ 
Διακιρυξθσ. Η επιλογι του Αναδόχου, κα γίνει ςφμφωνα με τον ςυνοπτικό διαγωνιςμό του άρκρου 117 
του ν. 4412/2016 και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ. 
 
Η οικονομικι προςφορά των διαγωνιηομζνων, κα ςυνταχκεί και υποβλθκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 125 του ν. 4412/2016. Κάκε προςφζρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προςφορά, δεν επιτρζπεται θ 
υποβολι εναλλακτικϊν προςφορϊν και δε γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για μζροσ του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ. 
 
Κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 
 
Στοιχεία ςχετικά με τον τόπο εκτζλεςθσ του ζργου αλλά και περιγραφι & ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά αυτοφ 
δίδονται ςτα άρκρα 11.2 και 11.3 του τεφχουσ τθσ Αναλυτικισ Διακιρυξθσ. 
 
Η ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου, ορίηεται ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν θμζρα υπογραφισ 
τθσ ςφμβαςθσ 
            
Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 18 είτε (α) με κατάκεςι τουσ 
ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα αρχι είτε (γ) με 
κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ (28θσ Οκτωβρίου 50, τ.κ. 32300). 
   
Ωσ θμερομθνία και ώρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ 26/05/2020, θμζρα 
Σρίτθ  και ϊρα  10:00 π.μ. 
 
Ωσ θμερομθνία και ώρα αποςφράγιςθσ  των προςφορών ορίηεται θ 26/05/2020, θμζρα Σρίτθ  και ώρα 
10:00 π.μ. 
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Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα ι αν μζχρι τθ 
μζρα αυτι δεν ζχει υποβλθκεί καμία προςφορά, θ αποςφράγιςθ και θ καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα 
μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Η απόφαςθ αυτι 
κοινοποιείται εγγράφωσ, πζντε (5) τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε όςουσ 
οικονομικοφσ φορείσ ζλαβαν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και αναρτάται ςτο ΚΗΜΔΗΣ και ςτθν ιςτοςελίδα 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον διακζτει. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ 
αποςφράγιςθ των προςφορϊν ι δεν υποβλθκοφν προςφορζσ, μπορεί να οριςκεί και νζα θμερομθνία, 
εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δφο προθγοφμενων εδαφίων.  
 
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ζχουν: φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι 
ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθν κατθγορία “ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ” 
  
Για το διαγωνιςμό και τθν εκτζλεςθ του ζργου ιςχφουν οι διατάξεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 7 τθσ 
Αναλυτικισ Διακιρυξθσ. 
 
Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 16 τθσ 
αναλυτικισ διακιρυξθσ. 
 
Η ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ ζγινε με τθν υπ’ αρ. 2.745/16-04-2020 απόφαςθ του Δθμάρχου για τθν 
ζγκριςθ τθσ  ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, και με τθν  με αρ. α/α  336 καταχϊρθςθ ςτο μθτρϊο δεςμεφςεων του 
Διμου Ορχομενοφ.  
 
Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο τθσ 
ςφμβαςθσ, τα παραρτιματά τουσ και το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
Υπθρεςίασ www.orchomenos.gr. Για να υποβάλλουν όμωσ προςφορά οι ενδιαφερόμενοι, κα πρζπει 
να προμθκευτοφν δωρεάν το ζντυπο τθσ Οικονομικισ Προςφοράσ, από τα γραφεία τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, υπεφκυνοσ κα. Λεμονιά ταματάκθ  , τθλ. 2261351114 ι να το τυπϊςουν από τθν θλεκτρονικι 
μορφι του, φζροντασ τθ ςφραγίδα και τα επίςθμα ςτοιχεία τθσ Υπθρεςίασ.  
 
Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, ιτοι ζωσ τθν Πζμπτθ 23/05/2020 θ ανακζτουςα αρχι παρζχει ςε 
όλουσ τουσ προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ 
πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, το αργότερο ςτισ 23/05/2020. 
 
Πλθροφορίεσ παρζχονται από τουσ υπαλλιλουσ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου κατά τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ και ϊρεσ. 
 
  

Η Διμαρχοσ 
 
 
 
 
 
 

Παραςκευι Καράλθ 
 

http://www.orchomenos.gr/
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