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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ Ν ΙΚ Ω Ν  ΥΠ Η ΡΕΣΙΩ Ν
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Αρ.Πρωτ.: 33955/28-12-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής διακηρύσσει τη με «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 
4412/2016 επιλογή αναδόρου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α ΙΓΑ ΙΟ Υ  Π ΕΛ ΑΓΟ ΥΣ» 
με προϋπολογισμό 1.300.000,00 Ευρώ (περιλαμβάνει ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, 
απολογιστικά (άδειες, αρραιολογία, Α ΕΚΚ  κλπ), ΓΕ  & ΟΕ απολογιστικών 18%, αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α 24%.).Το έργο συντίθεται από τις κατηγορία εργασιών: Οδοποιία, Οικοδομικά και 
Ηλεκτρομηχανολογικά με CPV 45431000-7 και 45233222-1 και θα εκτελεστεί σε 18 μήνες από 
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
2. Στα έγγραφα της σύμβασης παρέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην ηλεκτρονική πύλη www.promitheus.qov.gr και στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/efimerida-ypiresias/prokirykseis. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2004523, Fax επικοινωνίας 213 2004513, αρμόδιοι υπάλληλοι για 
επικοινωνία κα. Βασιλική Ηλιοπούλου, κα. Στυλιανή Κουλουμπέρη..
Εφ' όσον έρει ζητηθεί εγκαίρως από τους ενδιαφερόμενους, ήτοι έως την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 
2019, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής παρέρει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέρουν στην 
διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σρετικά με τα έγγραφα της 
σύμβασης, το αργότερο στις 14 Φεβρουαρίου 2019.
3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 
10:00 και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 
2019 και ώρα 10:00. 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. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η 
υποβολή εναλλακτικών προσφορών, δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της 
σύμβασης. Απαιτείται εγγυητική συμμετοχής, που ανέρρεται στο ποσό των 20.967,74 € και ο 
χρόνος ισχύος της είναι μέχρι 19/12/2019.
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 ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (αναβάθμιση κοινοπραξίας 2 πτυχία Α2 τάξη και άνω) και Α2 τάξη και άνω 
για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 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 .) ή έρουν υπογράψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την 'Ενωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
5. Ο ρρόνος ισρύος προσφορών θα είναι εννέα (6+3) μήνες από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
6. Το έργο ρρηματοδοτείται από με το ποσό των 5.000,00 € από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ για το έτος 
2018, 100.000,00 € από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ για το έτος 2019, 417.023,00 € για το έτος 2019 
από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜ ΕΙΟ/ΕΣΠΑ/ΕΔΕ και 777.977,00 € από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ για το έτος 2020 
του Δήμου Αγίας Παρασκευής με ΚΑ .30.7323.41.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίας 
Παρασκευής.
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