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ιάτιςτα     29/04/2022 
Αρ. Πρωτ.         8648 

 
 

ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΘΡΘΘ 1ου 
ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΙΑΣΙΣΑ 

  

ΠΕΡΙΛΘΨΘ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΑΝΟΙΚΣΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
1. Ο Διμοσ Βοΐου προκθρφςςει ανοικτι διαδικαςία επιλογισ Αναδόχου του άρκρου 27 του ν.4412/2016, όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα, μζςω του ΕΣΗΔΗΣ με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθν τιμι, για το ζργο «ΕΡΓΑΙΕ ΤΝΣΘΡΘΘ 1ου ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ 
ΧΟΛΕΙΟΤ ΙΑΣΙΣΑ» με προχπολογιςμό 88.120,00 ΕΤΡΩ με Φ.Π.Α. (εκ των οποίων 9.140,88 Ευρώ για Γ.Ε. ΚΑΙ 
Ο.Ε, 8.988,53 Ευρώ για απρόβλεπτα, 300,00 Ευρώ για απολογιςτικά χωρίσ Γ.Ε. και Ο.Ε., 54,00 Ευρώ για Γ.Ε. και 
Ο.Ε. απολογιςτικϊν,  1.798,46 Ευρώ για ανακεϊρθςθ και 17.055,48 Ευρώ για Φ.Π.Α.)  
 
2. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα ςυμβατικά τεφχθ του διαγωνιςμοφ ςυμπεριλαμβανομζνου 
του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ ςτο χϊρο «θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί» τθσ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr (α/α ςυςτήματοσ: 188703) κακϊσ και από τθν ιςτοςελίδα του Διμου Βοΐου 
www.voio.gr.  
 
3. Πλθροφορίεσ παρζχονται από τουσ υπαλλιλουσ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου κατά τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ και ϊρεσ, ςτα τθλζφωνα: 24653-50144 / 24653-50148, FAX: 24653-50145. 
 
4. Ωσ ημερομηνία και ώρα λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορών ορίηεται η 18-05-2022, θμζρα 
Σετάρτη και ϊρα 15:00. Η οικονομικι προςφορά των διαγωνιηομζνων κα υποβλθκεί με το ςφςτθμα επιμζρουσ 
ποςοςτϊν ζκπτωςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 2(α) του άρκρου 95 του ν.4412/2016.  
 
5. Ωσ ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ των προςφορών ορίηεται η 25-05-2022 θμζρα 
Σετάρτη και ϊρα 09:00. Το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου 
Βοΐου.  

 

6. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςε ζργα 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ προχπολογιςμοφ: 69.266,06€ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Δαπάνθσ εργαςιϊν, Γ.Ε. & Ο.Ε, 
Απροβλζπτων και αποογιςτικϊν) και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: α)ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, β)ςε κράτοσ-
μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ 
ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ 
γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και δ)ςε τρίτεσ 
χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Ειδικά οι 
προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μ.Ε.ΕΠ., ςτην 
τάξη Α1 και άνω για ζργα κατηγορίασ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.  

 
7. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ φψουσ 1.421,00 € και ιςχφ 
τουλάχιςτον 10 μθνϊν και 30 θμερϊν, μετά τθν θμζρα διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ δθλ. μζχρι 18/04/2023. Ο 
χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι δζκα (10) μήνεσ.  
 
8. Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ ςτον Ανάδοχο.  
 
9. Το ζργο χρθματοδοτείται από πιςτϊςεισ του Ειδικοφ  Αναπτυξιακοφ Προγράμματοσ Περιφζρειασ Δυτικήσ 
Μακεδονίασ (Ε.Α.Π. Π.Δ.Μ.) 2012-2018. 



ΑΔΑ: 6ΒΓΖΩ97-Η1Τ



 
Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακιρυξθσ τθσ δθμοπραςίασ, αρχικισ και επαναλθπτικισ, βαρφνουν ςε κάκε 
περίπτωςθ τον εργολάβο που ανακθρφχκθκε ανάδοχοσ και ειςπράττονται με τον πρϊτο λογαριαςμό του 
ζργου.  
H αναλυτικι Διακιρυξθ του ζργου εγκρίκθκε με τθν αρ. 115/2022 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου 
Βοΐου.  

 
ιάτιςτα, 29/04/2022 

Ο  Δήμαρχοσ Βοΐου 
 
   

ΧΡΘΣΟ ΗΕΤΚΛΘ 
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