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ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ 
ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠ ΗΤΑ 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόρου για την
κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ 2017» με προϋπολογισμό 
594.892,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) από ΣΑΤΑ του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών: Οδοποιία με προϋπολογισμό 479.651,73 Ευρώ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Εφ' όσον έρει ζητηθεί εγκαίρως από τους ενδιαφερόμενους, ήτοι έως και στις 2 Μαίου 2017, ο 
Δήμος Αγίας Παρασκευής παρέρει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέρουν στην διαδικασία 
σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σρετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε 
σρετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως και στις 4 Μαίου 2017.
Τα τεύρη δημοπράτησης πλην του εντύπου οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθούν στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:άΚρ://ΜΜΜ.39ί3ρ3Γ35ΐ<θνΙ.9ΐ7ροΓΪ3ΐ/Ιηάθχ.ράρ/θίΐ™θΓΐά3-γρΐΓθ5ΐ35/ρΓθΙ<ΐΓγΙ<5θΐ5 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2004523, Ραχ επικοινωνίας 213 2004513, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία κα. Βασιλική Ηλιοπούλου.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9 / 5 /2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. Κριτήριο για 
την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016. Οι οικονομικοί 
φορείς θα προσφέρουν ποσοστό έκπτωσης για την ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου 
και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενο σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%).
4 . Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 

στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι : 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
Οδοποιίας. β) Προερρόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Έ νω σης ή του Ευρωπαϊκού Ο ικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έρουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 

εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιρη με τις καλούμενες 

του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία 

πενταετία, έρουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5 . Ο ρρόνος ισρύος προσφορώ ν θα είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6. Το έργο ρρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 170.000 €  ΕΤΟΣ 2017, ΣΑΤΑ 170.000 €  ΕΤΟΣ 2018,

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 254.892 €  ΕΤΟΣ 2018 και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου με ΚΑ.30.7333.41.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
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