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             ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού 
μέσω (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

     Α.Μ. : 21/2020(Επικαιροποίηση της 17/2018 

                        

     Εκτιμώμενης αξίας 402.440,00
 

-Ο Προϋπολογισμός της υπ. αρ.: 21/2020
αναλύεται  ως εξής : 

- Δαπάνη Εργασιών : 238.549,79 € 
- Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.
-Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης
-Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται : εκτιμώμενο κόστος Α.Ε.Ε.Κ. ποσού

ποσού 548,33 € σύμφωνα με το άρθρο
- Φ.Π.Α. 24% : 77.891,61 € 
Γενικό Σύνολο (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση 
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
H Διακήρυξη του έργου δημοσιεύεται και
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του ν.4412/16 κατά το πρότυπο τεύχος
Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας (κάτω των ορίων) για
Πληροφορίες : Πεφάνη Άννα στα τηλέφωνα
 
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 
και ώρα 11.00΄ και το σύστημα υποβολής
ανάθεσης σύμβασης την πλέον συμφέρουσα
τιμή).Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00΄. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
που είναι εγκατεστημένα σε: 

                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤ

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ

Χαϊδάρι 11/5/2021
αρ. πρωτ. : 8004

Καραϊσκάκη 138 

Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΔΙ Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

Ο Δήμος Χαϊδαρίου 
     δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι   

ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Γ΄ ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΝΑΣΣΟΥ»
Α.Μ. : 21/2020(Επικαιροποίηση της 17/2018 μελέτης)

                         (C.P.V. : 45453000-7) 
402.440,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 

21/2020 (Επικαιροποίηση της υπ. αρ. : 17/2018 

(Γ.Ε.+Ο.Ε. 18%) : 42.938,96 € 
δαπάνης εργασιών και του Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 42.223,31

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται : εκτιμώμενο κόστος Α.Ε.Ε.Κ. ποσού 288,00 € 
άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 

Φ.Π.Α. 24%: :402.440,00 € 
 και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα

“ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr
αρχής : www.haidari.gr→ΝΕΑ→ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

και στην σελίδα του ΕΦΔ του ΑΣΔΑ https://efd.asda.gr
Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του ν.4412/16 κατά το πρότυπο τεύχος

(κάτω των ορίων) για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων
τηλέφωνα : 2132047279, 2132047280, email  επικοινωνίας

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/6/2021
υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο
ηλεκτρονικής αποσφράγισης   των προσφορών

ή νομικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ , ή ενώσεις αυτών (βλ. άρθρο 76 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ   

ΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ  ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

11/5/2021 
8004 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
κατασκευής του έργου : 

ΣΙΝΑΣΣΟΥ» 
ελέτης) 

 Φ.Π.Α. 24%) 

 μελέτης του έργου)   

42.223,31 € 
€ και πρόβλεψη αναθεώρησης  

έγγραφα της σύμβασης στον 
www.promitheus.gov.gr, καθώς 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ . 
https://efd.asda.gr 

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του ν.4412/16 κατά το πρότυπο τεύχος 
συμβάσεων έργων . 

επικοινωνίας texniki@haidari.gr, 

/2021 , ημέρα Παρασκευή 
ποσοστά έκπτωσης, με κριτήριο 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη 
προσφορών ορίζεται η 1 / 7 / 2021, 

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας : 
, ή ενώσεις αυτών (βλ. άρθρο 76 παρ.3β του Ν.4412/16) και 
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α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις 
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. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους έξι 
χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα ενός ευρώ (6.491,00 €) και με ισχύ τουλάχιστον τριάντα ημερών (30) 

ημερών, μετά τη λήξη της προσφοράς του άρθρου 19 της Διακήρυξης του έργου , ήτοι μέχρι 25/5/2022. 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 
της  σύμβασης και μέχρι την ημέρα περαίωσης του έργου. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες και 30 ημέρες από την ημερομηνία λήξης υποβολής 
προσφορών του διαγωνισμού. 
- Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). MIS 5037952 που 
έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» (Απόφαση Ένταξης :1245/14-3-2019 όπως 
τροποποιήθηκε με την  3327/28-6-2019-(ΑΔΑ: ΩΙ2ΣΟΡΕΓ-ΝΕΕ). Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑ ΕΠ0851 
(κωδικός εναρίθμου 2019ΕΠ08510022). Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του έργου (προϋπολογισμός έργου) 
ανέρχεται σε 402.440,00 € , η δε επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 322.440,00 € .Το υπόλοιπο ποσό των 
80.000,00 € καλύπτεται από πόρους του Δήμου .Κ.Α. έτους 2021 : 60.7331.0001 και 15.7331.0023 του 
προϋπολογισμού του Δήμου Χαϊδαρίου. Η Σύμβαση έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας :Αναβάθμιση 
Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας του Ε.Π. Αττικής  της εγκεκριμένης ΟΧΕ της Δυτικής 
Αθήνας στο πλαίσιο της ΟΧΕ/ΒΑΑ. Φορέας Χρηματοδότησης του έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής . 
-Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσοστού , έως πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της 
σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α για δαπάνες πρώτων εγκαταστάσεων, μελέτες και άλλα έξοδα 
εκκίνησης του έργου. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης 
προκαταβολής προς τον Ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. 
 
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, που είναι ο Δήμος Χαϊδαρίου, με το 
αρμόδιο όργανο του, την Οικονομική Επιτροπή. 
Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την με αρ. πρωτ.: οικ 
7996/11-5-2021 αναλυτική Διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. : 89/7-5-2021 
ΑΔΑ: ΨΙΔΚΩΗ3-Σ7Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής . 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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