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Πεπίλητη Γιακήπςξηρ ζςνοπηικού διαγυνιζμού  

“ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΡΟΓΟΛΙΒΟΤ ΣΟΤ Γ. 
ΑΜΦΙΠΟΛΗ” 

 
Ο Δήκνο Ακθίπνιεο Ν. εξξψλ πξνθεξχζζεη  Δεκφζην Αλνηθηφ πλνπηηθφ Δηαγσληζκφ γηα ηελ επηινγή 
αλαδφρνπ, κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, 
γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ: «ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 
ΡΟΓΟΛΙΒΟΤ ΣΟΤ Γ. ΑΜΦΙΠΟΛΗ», κε πξνυπνινγηζκφ 66.500,00 ΔΤΡΩ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ΦΠΑ 24%). Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ εξγαζίεο θαηεγνξίαο έξγσλ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. 
χλνιν εξγαζηψλ νηθνδνκηθψλ:     36.437,40 € 
χλνιν εξγαζηψλ Η/Μ             :     2.537,40 €        
Δαπάλε Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%          :     7.015,46 €  
Απξφβιεπηα 15%                      :     6.898,54 € 
Αλαζεψξεζε                              :          240,23 € 
Απνινγηζηηθά:                             500,00 €:         
Φ.Π.Α. 24%                              :      12.870,97 € 
πλνιηθή Δαπάλε Έξγνπ           :    66.500,00 € 
 
1. ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα  
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ Ακθίπνιεο www.dimos-amfipolis.gr. 
Πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη απφ ηε Δ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δήκνπ Ακθίπνιεο ζηα 

ηειέθσλα 2324350219, Fax επηθνηλσλίαο 2324350219, 2324071309 , email: info@dimos-amfipolis.gr θαη  

iasonx@hotmail.com 
2. Ωρ ημεπομηνία και ώπα αποζθπάγιζηρ ηυν πποζθοπών νξίδεηαη η 26/01/2021 , εκέξα Σπίηη θαη ψξα 
10:00 π.μ. 
Σν ζχζηεκα ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη κε επί κέξνπο πνζνζηά έθπησζεο γηα θάζε νκάδα ηηκψλ νκνεηδψλ 
εξγαζηψλ ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη έιεγρν νκαιφηεηαο ηνπ άξζξνπ 95 παξ. 2α ηνπ Ν. 
4412/2016. Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά κφλν βάζε ηηκήο.   
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε Α1 
θαηεγνξίαο  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) ζε θξάηνο- κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) ζε θξάηνο – κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ ρψξνπ (Ε.Ο.Υ.), 
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε 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 I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 
δηκεξείο ή πνιπκεξείο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2,3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 θαη ησλ παξ. 
1 (ε) θαη 3 (β) ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν. 4412/2016. Δελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηθιεζνχλ 
ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε 
λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ 
κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία). 
3. H ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε ηπειρ (3) μήνερ απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο 
ζχκβαζεο. 
4. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη 
ζην πνζφ ησλ 1.072,58 Δςπώ κε ιζσύ ηοςλάσιζηον έξι μηνών και 30 ημεπών από ηην ημεπομηνία λήξηρ 
ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν πποζθοπών (Έυρ 26-8-2021). ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. Ο σπόνορ ιζσύορ πποζθοπών είλαη ηνπιάρηζηνλ έξι (6) 
μήνερ, από ηην ημεπομηνία λήξηρ ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν πποζθοπών.    
5. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα ΦΙΛΟΔΗΜΟ θαηά 25.100,00 € θαη απφ ΑΣΑ/ ΤΝΣΗΡΗΗ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΤΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ & ΑΣΑ 2020 θαηά 41.400,00 €. CPV: 45212225-9 
6. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Ακθίπνιεο. 
 

24/12/2020 
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗ 
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