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ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Μ17)» 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
1. Ο ∆ήµαρχος Καισαριανής προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε σκοπό την 
επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ (Μ17)» Προϋπολογισµού 34.642,72 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) σύµφωνα µε το 
άρθρο 117 του Ν. 4412/2016. 
2. Ο συνολικός προϋπολογισµός δηµοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 42.956,97 
Ευρώ και αναλύεται σε: 
∆απάνη Εργασιών 25.528,90 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 4.595,20 €. 
Απρόβλεπταi (ποσοστού 15%. επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου 
Γ.Ε.+Ο.Ε.) 4.518,62 €, που αναλώνονται σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 156 
παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016.  
ΦΠΑ (24%) : 8.314,25 € 
3. Η οικονοµική προσφορά θα υποβληθεί επί ποινή αποκλεισµού στο έντυπο της 
Τεχνικής Υπηρεσίας  που θα είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
(https://kaisariani.gr). Επίσης η πλήρης ∆ιακήρυξη και τα τεύχη δηµοπράτησης θα 
είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Καισαριανής (https://kaisariani.gr) 
Πληροφορίες Ταµπάκη Ειρήνη 2132010728 Fax 2107292621 κάθε εργάσιµη ηµέρα 
και από ώρα 9:00 π.µ. έως 1:30 µ.µ., µέχρι και την 7η Αυγούστου 2017. 
4. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµαρχείο Καισαριανής οδός Βρυούλων 125 
& Φιλαδελφείας Καισαριανή στις 10/8/2017, ηµέρα Πέµπτη (ώρα λήξης της 
προθεσµίας παραλαβής των προσφορών 10:00 π.µ.) Κριτήριο ανάθεσης της 
σύµβασης είναι εκείνο της «πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη 
προσφοράς», µόνο βάσει  τιµής.  
5. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται σε έργα οικοδοµικά τάξης Α1 και άνω  όπως που αναφέρονται 
στο άρθρο 21.1 της διακήρυξης  
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο σχετικό επαγγελµατικό 
µητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Κάτοχος Πτυχίου Α1’ τάξης και 
άνω στην κατηγορία έργων οικοδοµικών. 
6. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
συµµετοχής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες από την ηµέρα 
λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών . 
7. Το έργο χρηµατοδοτείται από την ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ και βαρύνει τον Κ.Α.  
70.7331.0041 προϋπολογισµού ∆ήµου Καισαριανής. 
8. Η συνολική προθεσµία για την περαίωση του αντικειµένου της σύµβασης ορίζεται 
σε δύο (2) µήνες από την υπογραφή του συµφωνητικού. . 
9. Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του 
∆ήµου Καισαριανής. 
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