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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
∆ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Kορωπί : 04-12-2020 

Αρ. Πρωτ. : 17265 
 

Ταχ. ∆ιεύθυνση : Βασ. Κων/νου 47  
Ταχ. Κώδικας : 19400 ΚΟΡΩΠΙ 

Πληροφορίες : Ελένη Μαράκη 

Τηλέφωνο : 210 6622379 εσ. 110 

FAX : 210 6624963 

e-mail : tykoropi@gmail.com 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

Προκηρύσσει: 
 
 

     Τη διενέργεια συνοπτικού δηµόσιου διαγωνισµού, για την ανάθεση της δηµόσιας σύµβασης έργου µε τίτλο: 
«Μικρά τεχνικά έργα 2020» µε αριθµό αναφοράς τη σχετική µελέτη ΤΥ/60/2020. 

      Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαµηλότερης 
τιµής, µε συµπλήρωση του έντυπου της οικονοµικής προσφοράς.  
     Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η  εκτέλεση  εργασιών κατασκευής μικρών αποστραγγιστικών 
έργων σε διάφορα σημεία του Δήμου, μεταξύ των οποίων και της οδού Κεφαλληνίας στην περιοχή Αγίας 

Μαρίνας Κορωπίου. 

     Οι προσφορές θα αφορούν τα είδη που αντιστοιχούν στους κωδικούς (CPV): 45232450-1 
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του έργου. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε 
γίνονται δεκτές. 
Mέγιστος χρόνος κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακών 
ηµερών από την εποµένη της υπογραφής της σύµβασης. 
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, και απαντώνται αντίστοιχα µέσω του 
www.koropi.gr ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Τετάρτη, 10 ∆εκεµβρίου 2020, Τελευταίες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  Παρασκευή 12 ∆εκεµβρίου 
2020. 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Βασ. Κων/νου 47 Κορωπί (∆ηµοτικό Κατάστηµα) 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜ∆ΗΣ: Παρασκευή 04 ∆εκεµβρίου 2020  
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ∆ευτέρα 7 ∆εκεµβρίου 2020  
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  Τετάρτη 16/12/2020 και ώρα 10:00 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τετάρτη 16 ∆εκεµβρίου 2020 και ώρα 10:00 
Επίσηµη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισµού (γραπτή και προφορική) ορίζεται η ελληνική. Περισσότερες 
πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς όρους της ∆ιακήρυξης. 
 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00 €  και αναλύεται σε:  

∆απάνη Εργασιών 43.978,14 ευρώ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.916,07 ευρώ 
Απρόβλεπτα

i (ποσοστού 15%  επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 7.784,13 ευρώ, που 
αναλώνονται σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α)  ν. 4412/2016,  
Απολογιστικά 272,59 ευρώ 
Όφελος απολογιστικών 49,07 ευρώ 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 14.400,00 ευρώ 

  
Η χρηµατοδότηση της εργασίας του τίτλου θα γίνει από ίδιους πόρους. 
Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις ατοµικές ή εταιρικές, 
εγγεγραµµένες στα ΜΕΕΠ Α1 τάξεως και άνω για έργα κατηγορία Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ.   
Η Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται σε 2% επί του δηµοπρατούµενου ποσού, ήτοι χίλια διακόσια ευρώ 
(1.200,00€), πρέπει να απευθυνθεί προς ∆ΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου 
γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του 
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ΤΜΕ∆Ε συνταγµένη σύµφωνα µε το τύπο που ισχύει στο ∆ηµόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσµία ισχύος που όµως δεν θα είναι λιγότερη των 7 µηνών. 

Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ. 
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις, οι όροι και τα απαραίτητα δικαιολογητικά συµµετοχής αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα 
των αναλυτικών όρων ∆ιακήρυξης 

 
 
 
 

Ο ∆ήµαρχος 
 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ 
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