
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου 
για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ 
ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΚΡΑΤΗΤΟΣ», αρ. μελέτης: 53/2018 και προϋπολογισμό 
δημοπράτησης € #5.241.935,48# με αναθεώρηση, προ ΦΠΑ (24%), όπως αναλύεται στο 
άρθρο 11.1 της διακήρυξης. Το έργο συντίθεται από οκτώ κατηγορίες εργασιών: 1) κατηγορία 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ με προϋπολογισμό € #426.913,83# (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα), 2) κατηγορία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ με προϋπολογισμό € #955.464,00# (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), 3) κατηγορία ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ με προϋπολογισμό 
€ #77.295,26# (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), 4) κατηγορία ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ με 
προϋπολογισμό € #3.152.574,05# (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), 
5)κατηγορία ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ με προϋπολογισμό € #50.360,98# (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), 6) κατηγορία ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ με προϋπολογισμό 
€ #7.840,07# (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), 7) κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ με προϋπολογισμό € #107.752,04# (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), 
8). κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό €#342.733,42# (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα) Ο προϋπολογισμός του έργου περιλαμβάνει επίσης πρόβλεψη για 
απολογιστικές εργασίες € #118.000# (συμπεριλαμβανομένων ΓΕ και ΟΕ) 

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” 
της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής ήτοι 
του Δήμου Νέας Σμύρνης [http://www.neasmyrni.gov.gr]. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
ακόμα να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επιπλέον πληροφορίες δίδονται στο τηλέφωνο 213 2025 
814 (αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: κα. Ελευθερία Μπαφαλούκα.)  

3. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται σύμφωνα 
με το άρθρο 18 της Διακήρυξης η 4/6/2019, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής 
προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα 
διενεργηθεί στις 11/6/2019 και ώρα 10:00 π.μ. από την επιτροπή του εδαφίου α της 
παραγράφου 8 του άρθρου 221 του ν.4412/16, η οποία ορίστηκε με την με αρ 61/2019 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. (ΑΔΑ: ΨΙΧΥΩΚ3-Μ7Ε) Οι προσφορές υποβάλλονται 
από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για 
οποιαδήποτε προσαρμογή, ερώτημα, ενημέρωση, κλπ οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς χρησιμοποιούν αντίστοιχα την πύλη www.promitheus.gov.gr. 

4. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του 
άρθρου 27 του ν.4412/2016, με τις προθεσμίες διαδικασιών που ορίζονται στο άρθρο 121 
του ν.4412/2016 και μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με την ΚΥΑ 117384/26-10-2017 (ΦΕΚ3821Β/2017). 
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Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, τηρουμένων των επιφυλάξεων της παραγράφου 4 

του άρθρου 92 του ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 43 

του ν.4605/2019 (Α 52)) και των οριζομένων στο άρθρο 6 της διακήρυξης. Η οικονομική 

προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια ισχύος της προσφοράς εννέα (9) μήνες  από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Δεν επιτρέπεται η υποβολή 

εναλλακτικών προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 13.4 της διακήρυξης. 

 

5. Δεν έχουν προβλεφθεί δικαιώματα προαίρεσης. 

6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 
22.Β ως 22.Ε και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις 
αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 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. 
Σημειώνεται ότι όσες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. δικαιούνται να 
αναλάβουν έργο προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου του δημοπρατούμενου (ήτοι 
κατέχουν πτυχίο 3ης τάξης και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 3ης τάξης και άνω για έργα 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ αν πρόκειται για μεμονωμένη συμμετοχή ή κατέχουν πτυχίο 2ης τάξης και άνω 
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και 3ης τάξης και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ αν πρόκειται για 
Κοινοπραξία) δεν απαιτείται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) να 
συμπληρώσουν τα στοιχεία που αφορούν στην Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια 
και στην Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα (παράγραφοι 22.Γ. και 22.Δ αντίστοιχα της 
παρούσας Διακήρυξης) αφού αυτή καλύπτεται από την σχετική εγγραφή τους στο Μ.Ε.ΕΠ ή 
την ενημερότητα πτυχίου, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ σε ότι αφορά το ανεκτέλεστο (οφείλουν δηλαδή να 
συμπληρώσουν το πεδίο 6 του μέρους IV B του ΤΕΥΔ, σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 
23/2018 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με ΑΔΑ:Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε), την εμπειρία σε έργα βιοκλιματικής 
ανάπλασης ανάλογου αντικειμένου με το έργο (πεδίο 1α του IV Γ του ΤΕΥΔ) και -αν συντρέχει 
λόγος-την υπεργολαβία (πεδίο 10 του IV Γ του ΤΕΥΔ) Το ίδιο ισχύει και για τους αλλοδαπούς 
οικονομικούς φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα της 
χώρας εγκατάστασής τους με δυνατότητα και καταλληλόλητα για την ανάληψη έργου 
προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου του δημοπρατούμενου. Ομοίως, στις περιπτώσεις 
αυτές δεν απαιτείται η συμπλήρωση στοιχείων σχετικά με το τεχνικό προσωπικό, τον τεχνικό 
εξοπλισμό και τα μέσα μελέτης και έρευνας. 
 
Για όλους τους υπόλοιπους οικονομικούς φορείς, δηλαδή για: 
α) τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που προέρχονται από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών  

ΑΔΑ: ΨΒΨΧΩΚ3-ΦΙΖ



β) Για τις ελληνικές εταιρείες που διαθέτουν πτυχίο Μ.Ε.ΕΠ. από το οποίο όμως, σύμφωνα 
με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για το Μ.Ε.ΕΠ., δεν τεκμαίρεται η δυνατότητά τους για την 
ανάληψη έργου προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου του δημοπρατούμενου 
γ) τις αλλοδαπές εταιρείες που διαθέτουν μεν πιστοποιητικό – βεβαίωση εγγραφής αλλά από 
το οποίο δεν τεκμαίρεται η δυνατότητα για την ανάληψη έργου προϋπολογισμού ίσου ή 
μεγαλύτερου του δημοπρατούμενου είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των σχετικών 
πεδίων του ΤΕΥΔ, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

7. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής ύψους #104.838,71#€ κατά τους όρους του εδαφίου α της παραγράφου 1 του 
άρθρου 72 του ν. 4412/2016 16 (όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 43 
του ν.4605/2019 (Α 52))και με ισχύ τουλάχιστον μέχρι 4/4/2020. Η συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δεκαοχτώ  (#18#)  ημερολογιακούς μήνες και αρχίζει από 
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.  

8. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», 
MIS 2825 και από Ίδιους Πόρους του Δήμου Νέας  Σμύρνης, σε βάρος του Κ.Α. 64.7324.0001 
προϋπολογισμού ετών 2019, 2020. Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή υπό τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 150 του ν.4412/2016 και των όρων Διακήρυξης. 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Νέας Σμύρνης. 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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