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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2016 »

Αρ.Πρωτ.: 24547/ 12 - 07-2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής διακηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόρου για την 
κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016» με προϋπολογισμό 401.328,83 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) .
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών: Οικοδομικά με προϋπολογισμό 323.652,28 Ευρώ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά, ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών και πρόβλεψη 
αναθεώρησης).
2. Εφ' όσον έρει ζητηθεί εγκαίρως από τους ενδιαφερόμενους, ήτοι έως και τις 22 Αυγούστου 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 τις 24 Αυγούστου 2017.
Τα τεύρη δημοπράτησης πλην του εντύπου οικονομικής προσφοράς θα αναρτηθούν στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/efimerida-ypiresias/prokirykseis
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2004523, Fax επικοινωνίας 213 2004513, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία κα. Βασιλική Ηλιοπούλου.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/8/2017 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 επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε 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 : 1ης τάξη και 
άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικά β) Προερρόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 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 προσφορών θα είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
6. Το έργο ρρηματοδοτείται από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών κατά 100.000,00 Ευρώ για το 
οικονομικό έτος 2017 και κατά 301.328,83 € από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ για το οικονομικό έτος 2018 με 
Κ.Α.30.7326.47.
7. Απαιτείται εγγυητική συμμετορής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, που ανέρρεται στο 
ποσό των 6.473,00 €.
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίας 
Παρασκευής.
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