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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                         Ρεριςτζρι :  19/10/2020 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                                        Αρ. Ρρωτ. : ΟΙΚ.43900 
ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ 
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΩΝ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  
 

1.  Ο Διμοσ Ρεριςτερίου, προκθρφςςει τθν με ανοικτι διαδικαςία επιλογι αναδόχου για τθν καταςκευι 
του ζργου «ΕΡΓΑ ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ΠΡΟΦΤΓΙΚΩΝ ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΩΝ 
ΕΤΑΓΓΕΛΙΣΡΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 886.290,32 € (πλζον ΦΡΑ). 
2.  Κωδικόσ CPV: 45262640-9 και Κωδικόσ NUTS: EL302. 
3.  Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου αναλφεται ςε : δαπάνθ εργαςιϊν  649.012,14 €,     ΓΕ & ΟΕ 
116.822,19 €, απρόβλεπτα 114.875,15 €, πρόβλεψθ απολογιςτικϊν 5.500,00 €, πρόβλεψθ ανακεϊρθςθσ 
80,84 €, ΦΡΑ  212.709,68 €. 
4.  Ρροςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ ςτον ειδικό, δθμόςια προςβάςιμο, χϊρο «Θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί» τθσ πφλθσ 
http://www.promitheus.gov.gr, ςτο ΚΘΜΔΘΣ ςτθν ενότθτα «Ρροκθρφξεισ», κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ http://www.peristeri.gr ςτθ διαδρομι: Ανοιχτι Διακυβζρνθςθ / Διαγωνιςμοί 
Ρρομθκειϊν, από τθν ανάρτθςι τουσ ςε αυτά. 
 Ρλθροφορίεσ παρζχονται από τθν Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν Διμου Ρεριςτερίου, Δθμοςκζνουσ 11-13 
& Ραραςκευοποφλου, τφ 210-5701552, FAX 210-5701552, email: tmee@peristeri.gr , αρμόδιοσ υπάλλθλοσ 
για επικοινωνία Μπουηίνθ Γεωργία. 
 Eφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, ιτοι ζωσ τθν 26/10/2020 θ ανακζτουςα αρχι παρζχει ςε όλουσ τουσ 
προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε ςχετικά δικαιολογθτικά, το αργότερο ςτισ 5/11/2020. 
5. Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί μζςω του ΕΣΘΔΘΣ. και οι προςφορζσ κα υποβάλλονται από τουσ 
ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ http://www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, 
μζχρι τθν 10/11/2020 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10:00 π.μ.  Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα 
γίνει ςτισ 16/11/2020 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00 π.μ. 
6.  Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο 
βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) με επιμζρουσ ποςοςτά ζκπτωςθσ για κάκε ομάδα τιμϊν ομοειδϊν 
εργαςιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 95, παρ.2α του Ν.4412/16. 
7.  Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν: 

 Φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ αυτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθν καταςκευι δθμοςίων 
ζργων  κατθγορίασ Οδοποιίασ και Θλεκτρομθχανολογικϊν και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,  
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ   Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ,  
δ) τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

 Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ.  

 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2,3 και 4 του άρ.19 και των 
παρ. 1(ε) και 3(β) του άρ.76 του Ν.4412/16.  
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 Δεν απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι 
προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που θ ζνωςθ αναδειχκεί ανάδοχοσ θ νομικι τθσ μορφι πρζπει να είναι τζτοια 
που να εξαςφαλίηεται θ φπαρξθ ενόσ και μοναδικοφ φορολογικοφ μθτρϊου για τθν ζνωςθ (πχ 
κοινοπραξία). 
 Πςον αφορά τθν καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, οι 
προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μ.Ε.ΕΡ 
(κατθγορία Οδοποιία τάξθσ 1θ και άνω, και Θλεκτρομθχανολογικά τάξθσ Α2  και άνω). Οι προςφζροντεσ 
που είναι εγκατεςτθμζνοι  ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι 
ςτα Μθτρϊα του παραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 
8.  Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ φψουσ 
17.725,81 € και ιςχφοσ 9 μθνϊν και 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ  προκεςμίασ υποβολισ των 
προςφορϊν. Ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν είναι 9 μινεσ. 
9.  Το ζργο ζχει ενταχκεί ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 06 «Βελτίωςθ τθσ Ροιότθτασ Ηωισ ςτο Αςτικό 
Ρεριβάλλον» τθσ εγκεκριμζνθσ ΟΧΕ τθσ Δυτικισ Ακινασ με ςυνολικό εγκεκριμζνο προχπολογιςμό ςτο 
πλαίςιο τθσ ΒΑΑ/ΟΧΕ. Φορζασ Χρθματοδότθςθσ του Ζργου είναι θ Ρεριφζρεια Αττικισ, θ οποία ςτθρίηει 
χρθματοδοτικά τισ ΟΧΕ/ ΒΑΑ που εντάςςονται χωρικά ςτθν αρμοδιότθτά τθσ, μζςω του Ε.Ρ. «Αττικι 2014 -
2020». Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ) με το 
ποςό των 1.000.000,00 ευρϊ μζςω του Ε.Ρ. «Αττικι 2014-2020» ςφμφωνα με τθν Α.Ρ. 941/27-02-2019 
Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ, όπωσ τροποποιικθκε με τθν Α.Ρ. 3670/19-08-2020 Απόφαςθ, με Κωδικό 
ΟΡΣ 5037999 (ΚΩΔ. ΣΑ ΕΡ0851, ΚΩΔ. ΡΑΞΘΣ ΣΑ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΙΘΜΟΥ 2019ΕΡ08510012) και από τον 
Διμο Ρεριςτερίου με το ποςό των 99.000,00 ευρϊ (Κ.Α. 64.7341.9821). Δεν προβλζπεται χοριγθςθ 
προκαταβολισ ςτον ανάδοχο οφτε πριμ ταχφτερθσ παράδοςθσ ζργου. 
10. Θ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ του ζργου ορίηεται ςε δϊδεκα  (12) θμερολογιακοφσ μινεσ από τθν 
θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. 
11. Το αποτζλεςμα τθσ δθμοπραςίασ κα εγκρικεί από τθν Οικονομικι Επιτροπι.  
12. Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ βαρφνουν τον ανάδοχο του ζργου. 
 
 
                                                                                           Ο  Αντιδήμαρχος 
 
 
 
                                                                                         Αλέξιος ταυροφλιας 
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20PROC007496175 2020-10-19
ΑΔΑ: ΩΡΥΛΩΞ2-ΝΤΦ


