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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
 

Ο Αληηδήκαξρνο Κνξπδαιινχ πξνθεξχζζεη φηη : 
 
1)  Εθηίζεηαη ζε ζπλνπηηθφ  δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 117 

ηνπ λ.4412/16 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ, ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ :  
      «Γεληθέο επηζθεπέο, δηαξξπζκίζεηο θαη   ζπληεξήζεηο ζην θηίξην Κνηλσληθψλ 

  Τπεξεζηψλ »                                                       

Προϋπολογισμού :                56.451,61 € 
Φ.Π.Α.  24 %                            13.548,39 € 
υνολική δαπάνη έργου :              70.000,00 € 
(Πεξηιακβάλνληαη δαπάλε εξγαζηψλ, ΓΕ & ΟΕ θαη απξφβιεπηα)  
 

2) Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξίδεηαη ε 
11/07/2019 εκέξα Πέμπτη θαη ψξα ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  10:00 π.μ.  
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζηα γξαθεία ηνπ Δήκνπ Κνξπδαιινχ (νδφο Γξεγ. 
Λακπξάθε 240 Κνξπδαιιφο 1νο φξνθνο), απφ ηελ αξκφδηα νξηζζείζα Επηηξνπή 
Δηαγσληζκνχ. 
 

     3)  Δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ  
  
3.1 Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ 
είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Εξγνιεπηηθψλ Επηρεηξήζεσλ (Μ.Ε.ΕΠ.) εθφζνλ 
αλήθνπλ ζηελ Α1 ηάμε θαη άλσ γηα έξγα θαηεγνξίαο Οηθνδνκηθά, θαζψο θαη ζηα 
αληίζηνηρα Ννκαξρηαθφ Μεηξψα πνπ πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 
ηνπ Ν.3669/08, ηνπ 4472/17 θαη ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4605/2019. 
Σα παξαπάλσ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, κπνξεί λα είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.), 
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Δ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 
αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο 
γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ 
πκθσλίαο, θαζψο θαη 
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 
θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 
3.2 Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. 
 
3.3 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 
ηνπ άξζξνπ 19 θαη ηεο παξ. 1 (ε) ηνπ άξζξνπ 76  ηνπ λ. 4412/2016 φπσο ηζρχεη 
ζήκεξα. 
Δελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή 
γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε 
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λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ελφο θαη 
κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία). 
 

      4) Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πεξηθέξεηα Αηηηθή Π.Δ.Ε. ΕΠΑ «2014-2020»  θαη 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ θαη ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά. 

 
5)  Δελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
     νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
 

      6)  ηελ  ειεθηξνληθή  δηεχζπλζε  www.korydallos.gr  ( ειεθηξνληθέο  ππεξεζίεο /  
           εθεκεξίδα ηεο ππεξεζίαο / Πξνθεξχμεηο – Δηαγσληζκνί ) ππάξρεη  ειεχζεξε, 
           πιήξεο, άκεζε θαη  δσξεάλ  πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο , ηα νπνία 
           επξίζθνληαη θαη ζηα Γξαθεία ηεο Δ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Δήκνπ 
           Κνξπδαιινχ  (νδφο  Γξ.  Λακπξάθε,  αξ. 240 Κνξπδαιιφο  Α΄ φξνθνο,  
           Αξκφδηα : θα Κακπνπξάθε Αλησλία  ηει. : 210-4990525. 
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