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Αθηνών & Ρήγα Φεραίου 
ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – 19010 
Τηλ.: 22.993-20.300 
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 Προς : 1._ Υπουργείο Υποδομών & 
Μεταφορών 
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εργων 
Χαριλάου Τρικούπη 182 
Αθήνα, Τ.Κ.: 114 72 
Τηλ.: 213-15.23.630 
Fax: 210-64.43.365 
web: www.ggde.gr 
 
2._ Τμήμα Οργάνωσης 
Επιχ.Σχεδιασμού – ΤΠΕ κ’ 
Ανάπτυξης 
Ενταύθα 
 

 
ΘΕΜΑ : Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης για τον διαγωνισμό του έργου 

"Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων κ' αύλειων χώρων 
Δ.Σαρωνικού" 

 
 
Η Δ/νση Περιβάλλοντος κ’ Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σαρωνικού, έχοντας υπ’όψη: 
1._ την παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 
2._ την παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 
3._ την απόφαση ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04-12-2017 (ΦΕΚ B 4841 – 29.12.2017) του 
Υπ. Υποδομών και Μεταφορών 
4._ την Εγκύκλιο 2 ΔΝΣ/6703/ΦΝ466/26-01-2018 (ΑΔΑ: 6ΡΘΠ465ΧΘΞ-22Μ) του 
Υπ. Υποδομών και Μεταφορών 
5._ την απόφαση ΔΝΣ/ΟΙΚ.21137/ΦΝ 466/15-03-2018 (ΦΕΚ Β 1511 – 02.05.2018) 
του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών 
6._ την ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων έργων 
7._ Το πρωτογενές αίτημα με AΔΑΜ: 21REQ008034328/2021-01-21 
 
 
προτίθεται να δημοπρατήσει το έργο "Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων κ' 
αύλειων χώρων Δ.Σαρωνικού" [CPV 45210000-2] συνολικού προϋπολογισμού 
139.100,00 € [112.177,42 € + 26.922,58 € ΦΠΑ (24%)]. Το έργο χρηματοδοτείται 
από πόρους του Υπ.Εσωτερικών – πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ [απόφαση ένταξης  
52216/2018  (ΑΔΑ: 6Π3Π465ΧΘ7-2ΡΠ)]. 
 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τέσσερεις (4) ημερολογιακοί μήνες 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
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Προκηρυξη συμβασης 
 
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: "Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων κ' 
αύλειων χώρων Δ.Σαρωνικού" [CPV : 45210000-2], προϋπολογισμού 139.100,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου του ποσού για αναθεώρηση και ΦΠΑ) ο οποίος αναλύεται σε : 
Αξία εργασιών με Γ.Ε.+Ο.Ε. , απρόβλεπτα και αναθεώρηση : 112.177,42 €,  
και δαπάνη Φ.Π.Α. : 26.922,58 € 
Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 
4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλεόν συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 
Kάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α._ Ελληνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ που 
τηρείται στην Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που ανήκουν στην A2 κατηγορία και άνω για 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ εργασίες 
β._ Αλλοδαπές επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη 
συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς  και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
Ελληνικού ΜΕΕΠ. 
γ._ Αλλοδαπές επιχειρήσεις 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. 
 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων (α), (β) και (γ) 
σε οποιονδήποτε συνδιασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του Ν.4412/2016 (κοινοπραξία 
στην ίδια κατηγορία) υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει με 
ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο από 25% της καλούμενης κατηγορίας. 
 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των 
εργασιών του έργου και υπό τους όρους του Ν.4412/2016. Κατηγορίες εργασιών με 
ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 
εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α1 κατηγορία και άνω για 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ έργα με τις προϋποθέσεις του Ν.4412/2016 (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας) όπως ισχύει σήμερα. 
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός 
κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη 
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων 
Εργων. 
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική. Ισχύουν τα οριζόμενα στην διακήρυξη 
και όλα τα στοιχεία και κάθε έγγραφο θα συνταχθούν στην Ελληνική γλώσσα ή θα 
συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση στα ελληνικά. 




