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Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 12.07.2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Οικονομικής Επιτροπής, λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών της ανοικτής 

δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΠΙΠΙΝΟΥ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ (6η Δ.Κ.)”, προϋπολογισμού 

1.200.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η  χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΔΕ. (άρθρο 14 

της Διακήρυξης) 

 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 19.512,20 € (2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α.) κατά 

τους όρους του άρθρου 157 παρ. 1α του Ν.4281/14 (Α160) και του άρθρου 24 του N.3669/08 (ΚΔΕ). (άρθρο 15 των όρων της 

Διακήρυξης). 

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της 

σύμβασης. (άρθρο 12 των όρων της Διακήρυξης). 

 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές οι κάτωθι, αρκεί να πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του 

κεφαλαίου Γ’ των όρων της διακήρυξης: 

1.  Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   

α) Εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπ.Αν.Αντ.Υπο.Με.Δι. εφόσον ανήκουν: 

 Στην 1η και άνω τάξη σε όλη την Επικράτεια για έργα κατηγορίας Οικοδομικών. 

 Στην Α2 και άνω τάξη σε όλη την Επικράτεια για έργα κατηγορίας Πρασίνου. 

 Στην 1η και άνω τάξη σε όλη την Επικράτεια για έργα κατηγορίας Η/Μ. 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., ή 

που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. και έχουν κυρωθεί με 

σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 

είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 

Μ.Ε.ΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 

εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

2.  Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ 

τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199 παρ. 2γ. περ. ββ) του 

Ν.4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο 

κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.  

3.  Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους 

όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα 

προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να 

αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης 

και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς 

αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 

κατηγορίας. 

4.  Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας Η/Μ και στην 

τάξη Α1 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας Πρασίνου, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ 

(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5.  Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή 

Δημοσίων Έργων. 

 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Κοινοχρήστων 

Χώρων, οδός Αθηνάς 16 & Βύσσης, τηλ. 210-37.21.561 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, μέχρι και την Πέμπτη 

07.07.2016 ή από το διαδίκτυο στον ιστότοπο του Δήμου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr/pkd 

 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

Εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.  
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