
                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΕΡΓΟ: «Κατασκευή Υποδομών και  
 ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ               αντικατάσταση χλοοτάπητα στο                                                            
 Αρ. Μελέτης: 49/2016                                 Δημοτικό Στάδιο Γαλατά» 

 

Αρ. Πρωτοκόλλου: 1770/25.4.2017 

 
                                           ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

 
Ο Δήμαρχος Τροιζηνίας - Μεθάνων προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή 
ανάδοχου, με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4412/2016, για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο 
«Κατασκευή Υποδομών και αντικατάσταση χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο 
Γαλατά». Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής.  
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 266.129,03€, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (63.870,97€), ήτοι συνολικού ποσού 330.000,00€.  
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
Έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στα 
έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ είναι εγγεγραμμένα σε επίσημους καταλόγους σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη της Α2 τάξης και άνω του Μητρώου Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ..και να είναι 
εγκατεστημένοι 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε 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 σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε 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  μπορεί να 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 της διακήρυξης και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 
4412/2016. Ειδικότερα, στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μπορούν να 
συμμετέχουν ενώσεις οικονομικών φορέων σύμφωνα με τις οδηγίες της 
κατευθυντήριας οδηγίας 18 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.. 
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). 
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, (παρ. 2α 
του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016).  Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την 
επιτροπή διαγωνισμού (Υπάλληλοι ΤΤΥΝΔ) στην έδρα της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων (Τμήμα Τεχνικής υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων), 
Ταχυδρομική διεύθυνση :Εθνικής Αντιστάσεως 2,ΤΚ:18531, Πειραιάς (Ά 
ΟΡΟΦΟΣ)  την   23η/5/2017 και ώρα: 10:00 π.μ. 
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% του προϋπολογισμού, χωρίς, ήτοι σε ποσό 
5.322,58 Ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα 
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(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της, ήτοι μέχρι 30/4/2018, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή 
(Οικονομική Επιτροπή) του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων. 
Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 
Για την παραλαβή των εντύπων προσφοράς και την παραλαβή της διακήρυξης, 
καθώς και την ανάγνωση των τευχών δημοπράτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 
2298043738, fax. 2298042440, αρμόδια κα Δημητρίου) και τα έξοδα ανέρχονται στο 
ποσό των 30 ευρώ. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε (α) στην 
επιτροπή Διαγωνισμού στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (Τμήμα 
Τεχνικής υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων), Ταχυδρομική διεύθυνση :Εθνικής 
Αντιστάσεως 2,ΤΚ:18531, Πειραιάς (Ά ΟΡΟΦΟΣ) είτε (β) στο πρωτόκολλο του 
Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων (Παραλιακή Οδός Γαλατά, 18020, 
Τηλ:2298042211/43738). 
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