
 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  

 

1. Ο Δήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο δηαθεξχζζεη ηε κε «αλνηθηή δηαδηθαζία» ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 
4412/2016 επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΟΥ » κε πξνυπνινγηζκφ 1.585.453,88 Επξψ (πεξηιακβάλεη ΓΕ & ΟΕ 18%, απξφβιεπηα 
15%, απνινγηζηηθά (άδεηεο, αξραηνινγία, ΑΕΚΚ θιπ), ΓΕ & ΟΕ απνινγηζηηθψλ 18%, αλαζεψξεζε 
θαη Φ.Π.Α 24%.).Σν έξγν ζπληίζεηαη απφ ηηο θαηεγνξία εξγαζηψλ: Οηθνδνκηθά, Πξάζηλν θαη 
Ηιεθηξνκεραλνινγηθά  θαη ζα εθηειεζηεί ζε 18 κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

2. ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο παξέρεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή 
πξφζβαζε ζηελ ειεθηξνληθή πχιε www.promitheus.gov.gr θαη ζηελ ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε:http://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/efimerida-ypiresias/prokirykseis. 
Πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα 213 2004518,2132004520 Fax επηθνηλσλίαο 213 2004513, αξκφδηνη 
ππάιιεινη γηα επηθνηλσλία θν ίκν ίκνπ, θν. Υαξάιακπν Φξνχληδν. 

Εθ΄ φζνλ έρεη δεηεζεί εγθαίξσο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ήηνη έσο ηελ Κπξηαθή 18 Απγνύζηνπ 
2019, ν Δήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο παξέρεη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο, ην αξγφηεξν  ζηηο 21 Απγνύζηνπ 2019.   

3. Οη πξνζθνξέο  ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 
πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΗΔΗ, κέρξη ηελ Δεπηέξα 26 Απγνύζηνπ 2019 θαη ώξα 
13:00 θαη ε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηωλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε Πέκπηε 29 Απγνύζηνπ 
2019 θαη ώξα 11:00. Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζην άξζξν 95 παξ. 2α  
ηνπ Ν. 4412/2016. Κάζε πξνζθέξσλ κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία πξνζθνξά, δελ επηηξέπεηαη ε 
ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ, δελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζχκβαζεο. Απαηηείηαη εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 25.571,81 € θαη ν 
ρξόλνο ηζρύνο ηεο είλαη κέρξη 25/6/2020. 

4. ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί α) εκεδαπνί δηαγσληδφκελνη, κεκνλσκέλνη ή ζε θνηλνπξαμία, 
εγγεγξακκέλνη ζην Μ.Ε.Ε.Π., πνπ θαιχπηνπλ ηελ θαηεγνξία θαη ηάμε ηνπ έξγνπ, ήηνη : 1ε ηάμε 
θαη άλω ηνπ (Μ.Ε.ΕΠ) ζε όιε ηελ επηθξάηεηα γηα έξγα θαηεγνξίαο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΧΝ θαη 
ΠΡΑΙΝΟΤ θαη ζηε  Α2 ηάμε θαη άλω γηα έξγα θαηεγνξίαο ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ. 

 β) Πξνεξρφκελεο απφ θξάηε - κέιε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 
Υψξνπ (Ε.Ο.Υ.) ή απφ θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ ζπκθσλία γηα ηηο Δεκφζηεο πκβάζεηο 
(.Δ..) ή έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ ΄Ελσζε ζε ζέκαηα 
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

5. Ο ρξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ ζα είλαη ελλέα (6+3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

6. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη σο εμήο : 1) 178.200,00 € απφ ην πξφγξακκα ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ γηα 
ην έηνο 2019, 495.000,00 € ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ θαη 178.200,00 € απφ ην πξφγξακκα ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ 
γηα ην έηνο 2020, 734.053,88 € ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ γηα ην έηνο 2021 ηνπ Δήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο κε 
ΚΑ.64.7332.07. 

7. Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Αγίαο 
Παξαζθεπήο.  

 
                                                          Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 
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Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ 

 

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΛΑΣΕΙΑ  
           ΑΓΙΟΤ ΙΧΑΝΝΟΤ 
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