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Αθήνα, 27/07/2017 
 
Α.Π.: 32463 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΕΠΑ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  

 

ΕΡΓΟ: 

 
 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
& ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ WC ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 
ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  

 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΠΑ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΩΔ. 11) 

    

 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ: 

«Σύνδεση αποχέτευσης με κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης & Αναβάθμιση 
WC οικοτροφείου της ΕΠΑΣ Ιωαννίνων» 

 
Η Επαγγελματική Σχολή Ιωαννίνων (ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων), προκηρύσσει 

συνοπτικό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
την τιμή για την κατασκευή του έργου με τίτλο: 

 
«Σύνδεση αποχέτευσης με κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης & Αναβάθμιση 

WC οικοτροφείου της ΕΠΑΣ Ιωαννίνων» 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/08/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 

π.μ. στην έδρα της ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων, Εθν. Αντίστασης 3, Κατσικά Ιωαννίνων, Ιωάννινα. 
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία Οικοδομικών εργασιών με 

προϋπολογισμό 16.609,31 € και την κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών με 
προϋπολογισμό 1.403,34 € και συνολική δαπάνη εργασιών 30.612,64 € (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ& ΟΕ, απρόβλεπτα). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, ανέρχεται στο 
ποσό των 30.612,64 € (χωρίς αναθεώρηση, στρογγυλοποίηση και Φ.Π.Α.).  
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από 
την έδρα της ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων, Εθν. Αντίστασης 3, Κατσικά Ιωαννίνων, καθώς και 
από την ηλεκτρονική σελίδα www.elgo.gr. του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» όπου έχουν 
αναρτηθεί. Το ίδιο ισχύει και για το έντυπο οικονομικής προσφοράς το οποίο ο 
ενδιαφερόμενος δύναται να παραλάβει είτε ηλεκτρονικά είτε από την έδρα  της 
ΕΠΑΣ Ιωαννίνων. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως στις 23/08/2017 
παρέχονται συμπληρωματικές πληροφορίες σε όλους τους προσφέροντες που 
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης σχετικά με τις προδιαγραφές και 
οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως στις 25/08/2017. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το πρότυπο τεύχος διακήρυξης 
ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων έργων κάτω των ορίων του 
Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
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προσφορά με βάση την τιμή, της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
(ΦΕΚ Β΄/4269/30-12-2016) 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών 
που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικών (16.609,31 €) και σε έργα 
κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών (1.403,34 €) και που είναι εγκατεστημένα σε:  
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  
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. 
 Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του 
άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής. 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, 
για διάστημα 6 μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, που προβλέπονται στην διακήρυξη του έργου και σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα (Ν. 4412/2017). 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι: 60 ημέρες  
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του λογαριασμού της ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων 

(Κωδ.11). 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ». 
Η Διακήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 

4412/2016, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» www.elgo.gr. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από 
την ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων στο τηλέφωνο 26510 92219, FAX επικοινωνίας 26510 93362, 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία η κα. Αλεξάνδρα 
Μέγα. 
 
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για τον Οργανισμό 

(υπογραφή)* 

          

Αθανάσιος Βλάχος 

Διευθύνων Σύμβουλος 
(*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει του φορέα) 
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