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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ

Διακηρύσσει Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με το σύστημα επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «Δημόσιες 
συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ», 
εκτιμώμενης αξίας σύμβασης  ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ 
74.400,00 €  (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.24%), σύμφωνα με την 17/2020 μελέτη της Τ.Υ. 
του Δήμου Αγίου Δημητρίου με προθεσμία περαιώσεως του έργου δώδεκα (12) μήνες. 
 Το έργο συντίθεται από κατηγορίες εργασιών ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με εκτιμώμενη αξία 59.313,16 € 
(δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα).

Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση, όλων των εγγράφων της σύμβασης στην ιστοσελίδα www.dad.gr /(χρήσιμες 
πληροφορίες → Προμήθειες & έργα→ Προκηρύξεις διαγωνισμών), εκτός από το έντυπο της 
οικονομικής προσφοράς, που διατίθεται από την έδρα της Υπηρεσίας Αγίου Δημητρίου 55, 
Άγιος Δημήτριος, Αττικής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την Τετάρτη, 02 
Σεπτεμβρίου 2020. Πληροφορίες Τ.Υ., 3ος όροφος, τηλ. 213 2007741. Aρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία Μαρία Νιθαυριανάκη.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, οδός Αγ. Δημητρίου αρ.55 και 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 03/09/2020 ημέρα Πέμπτη ώρα έναρξης του διαγωνισμού 
ορίζεται η  9:30 π.μ. και ώρα λήξεως προσφορών η 10:00 π.μ. 

Συμμετοχή στον διαγωνισμό εφόσον διαθέτουν τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα, 
δικαιούνται:

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ), 

εφόσον ανήκουν  στην τάξη πτυχίου Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.
β. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.
γ. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες.

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε 
οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό 
σχήμα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Η εγγυητική επιστολή για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, θα πρέπει να ισχύει 
τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που 
καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης (Άρθρο 72 και 97 Ν. 4412/16) και θα ανέρχεται στο 
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2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., ύψους 1.200,00 € και θα απευθύνεται 
στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με κωδικό έργου Κ.Α.30.7312.08 και 
πίστωση 10.000,00€ στον προϋπολογισμό του έτους 2020 και 64.400,00€ στον 
προϋπολογισμό του έτους 2021.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΜΑΡΙΑ  ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
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