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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ  

          Προκηρύσσει ανοικτό  δημόσιο   συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει  τιμής  (χαμηλότερη  τιμή)  για  την  επιλογή  αναδόχου   εκτέλεσης  του  έργου:  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ », προϋπολογισμού  60.000,00  € ( πλέον
Φ.Π.Α) 

          Το έργο  θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό  οικονομικού έτους  2020 του Δήμου Αίγινας    και η
δαπάνη θα καλυφθεί  από ΙΔΙΟΥΣ  ΠΟΡΟΣ  . 

           Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί  σύμφωνα µε τις  διατάξεις  του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄
147/8.8.2016) «Δημόσιες συβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» και την σχετική διακήρυξη του
έργου.

Τόπος, τρόπος, ημερομηνίες διακήρυξης

Τόπος και τρόπος υποβολής προσφοράς Δήμος Αίγινας  ,Οινώνης 3 ,πόλη Αίγινας   

Ημερομηνία  ανάρτησης  της  διακήρυξης  στο
Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

23/12/2020

 ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 14/01/2021  ημέρα Πέμπτη  , ώρα
11:00π.μ.΄

                Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα
σχετικά άρθρα της διακήρυξης  .

                 Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της
δημοπρασίας  στην  οποία αναδείχθηκε  ανάδοχος,  βαρύνουν τον ίδιο  και  εισπράττονται  με  τον πρώτο
λογαριασμό πληρωμής του έργου.  

            Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δύο  (2) μήνες από την ημέρα ΟΡΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ   . Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες  του έργου αναφέρονται στην
Ε.Σ.Υ.





        Δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία σύναψης σύμβασης   : 
1)  φυσικά ή  νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών ου δραστηριοποιούνται στον τομέα εκτέλεσης  δημοσίων

έργων στην κατηγορία για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα   σε 

α)   κράτος   μέλος   της Ευρωπαϊκής Ένωσης
β)   κράτος   μέλος   του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
γ)   σε τρίτες χώρες  που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) 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 Παραρτήματος Ι  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
. 

  Ειδικά οι προσφέροντες  που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο  Εργοληπτικών  Επιχειρήσεων  (ΜΕΕΠ)  ή  στα  Νομαρχιακά  Μητρώα  στην  κατηγορία  έργου
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ του αρθ 221 τα διακήρυξης . Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται  να είναι  εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Παραρτήματος   XI του
Προσαρτήματος  Α του ν 4412/2016 . 

2) Οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης  . 

3) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ 2,3, και 4 του αρθ 19 και των 
παρ 1 (ε) και ε(β) του αρθ 76 του Ν 4412/2016  .
      Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιληφθούν 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 (π.χ. 
κοινοπραξία) 

 Αυτοί που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να έχουν την κάτωθι Τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα  : 

α) να πληρούν τις προϋποθέσεις του αρθ 21 της σχετικής διακήρυξης και 
β) να είναι τάξης στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α1 και άνω  

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ 1 α) του αρθ 72 του Ν 4412/2016

Για να υποβάλλουν προσφορά οι ενδιαφερόμενοι , θα πρέπει να προμηθευτούν δωρεάν το έντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς , από τα γραφεία της αναθέτουσας αρχής ( υπεύθυνος κ Ταλέβη Αγγέλα τηλ 
2297320060) ή να το τυπώσουν από την ηλεκτρονική μορφή του, φέροντας τη σφραγίδα και τα επίσημα 
στοιχεία της Υπηρεσίας  

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρη, άμεση κα δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής  
( http¨//www.aegina.gr ) 

                                                                                                 
Ο Δήμαρχος 

 

Ζορμπάς Π. Ιωάννης  
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