
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Καλαμπάκι, 08-10-2020 
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ    
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
1. Ο Δήμος Δοξάτου προκηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την 
κατασκευή του έργου: «Κατασκευή σωληνωτών-τεχνικών Δήμου Δοξάτου» προϋπολογισμού 
μελέτης 24.193,55 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου αναλύεται σε:  

 Δαπάνη Εργασιών : 17.820,30 € 

 Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε.): 3.207,65€ 

 Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε. & Ο.Ε.) : 
3.154,19 € 

 Αναθεώρηση : 11,41 € 
 
2. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού διατίθενται στην ιστοσελίδα του Δήμου Δοξάτου 
(www.doxato.gr) ή από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δοξάτου (Δ/νση: 
Δημαρχείο, Νεροφράκτη & Κανάρη, Καλαμπάκι, Πληροφορίες κ. Ντάπα Ελένη τηλ.: 25213 52435).  
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων υπόδειγμα και έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 20PROC007444860).       
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 20.10.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης 
επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, από την αρμόδια 
Επιτροπή Διαγωνισμού. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Το σύστημα υποβολής των 
προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ. 2α του άρθρου 95 
του Ν. 4412/2016.  
4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται ως εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) που 
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υ.ΜΕ., εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Άρθρο 23.4), με βάση το ισχύον ανώτατο όριο προϋπολογισμού και που 
είναι εγκατεστημένα: 

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 
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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. 

5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής.  
6. Το έργο χρηματοδοτείται από την ΣΑΤΑ 2020 του Δήμου Δοξάτου (Κ.Α.: 30/7323.07) σύμφωνα 
με τις υπ ’αριθμ.  Δ.Σ.19/2020 (ΑΔΑ:6972Ω95-471), Δ.Σ. 91/2020 (ΑΔΑ: ΩΩ8ΣΩ95-0ΡΗ) αποφάσεις 
Δ.Σ. Δήμου Δοξάτου.  
7. Το αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου. 
 
  

 Ο Δήμαρχος Δοξάτου 
 

  
 
 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 
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