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 Ημερομηνία:  08/04/2021 
Αριθ. Πρωτ.:  3144 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ Έργο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ    
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ   

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Προϋπολογισμός: 74.400,00 Ευρώ (με  Φ.Π.Α. 24%) 

      Χρηματοδότηση: ΕΚΤΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) & ΕΚΤΑΤΑ ΣΑΤΑ  

 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ   

      Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας προκηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με ανοιχτή 
διαδικασία που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτά ισχύουν κατά 
την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης, για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης εργασιών 
κατασκευής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κ. 
ΤΙΘΟΡΕΑΣ»  προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α. 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών :  

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ , με προϋπολογισμό 59.961,74 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε. , 

απρόβλεπτα, απολογιστικά) 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς κλπ), από την έδρα της Τεχνικής υπηρεσίας που είναι στο Δημοτικό 

Κατάστημα Ελάτειας, οδός 28ης Οκτωβρίου στην  Ελάτεια (τηλ. 22340-31267,FAX 22340-31898) 

κατά τις εργάσιμες ήμερες και ώρες, μέχρι και τις 20/04/2021, με την καταβολή στα Ταμεία του 

Δήμου (Δημοτικό Κατάστημα Αμφίκλειας, Δημοτικό Κατάστημα Κ. Τιθορέας και Δημοτικό 

Κατάστημα Ελάτειας) μηδέν (0) ΕΥΡΩ ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις  22 Απριλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

(λήξη παραλαβής προσφορών)  στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στην Ελάτεια οδός 28ης 

Οκτωβρίου, με το κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάση τιμής, όπου οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε 

ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 95, παρ. 2α του Ν.4412/2016.  

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: 

α.  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.ΥΠ. 

του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για 

έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ εργασιών. 

  β.  Εγγεγραμμένες στα μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

σύμφωνα με την αριθμ. Δ17α/04/50/Φ Ν 430/2-10-01 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β 1314/11-

10-01),  

      γ.  Προερχόμενες από κράτος-μέλος της Ένωσης, 

      δ.  Προερχόμενες από κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

    ε.  Προερχόμενες από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο  βαθμό που η 

υπό   ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
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σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I    της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

στ.  Προερχόμενες από τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της  παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 

και των παρ. 1   (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει 

να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την 

ένωση (πχ κοινοπραξία). 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΚΤΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) με το ποσό των 

39.940,00€ και από ΕΚΤΑΤΑ ΣΑΤΑ με το ποσό των 34.460,00€. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον οικείο κωδικό ΚΑΕ  30.7331.0014 του προϋπολογισμού του Δήμου 

Αμφίκλειας - Ελάτειας του έτους  2021 με τίτλο ΚΑΕ  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ»   

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.  

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. 

Προσφορές θα υποβάλλονται σύμφωνα με την Διακήρυξη. 

 
 

              
                                                                        Κ. Τιθορέα  08/04/2021 

 
                                                                                               Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ 
 
  
 
 
 
                                                                                                          ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛ. ΣΤΙΒΑΚΤΗ 
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