
 

 

      
 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ  ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΔΡΓΟΤ 
  
       Ο Γήκνο Αηγάιεσ πξνθεξχζζεη αλνηθηφ ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ θάησ ησλ νξίσλ γηα ην Έξγν :  
 

«ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΔΧΝ ΣΟ ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ» 

 
πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 95 παξ. 2.(α) ηνπ λ.4412/2016 (ΦΔΚ 147

 
Α’) θαη ππφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 
 

1. Χο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 13
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2020,  

εκέξα Γεπηέξα  θαη ώξα 10.00π.κ 
Χο εκεξνκελία θαη ώξα ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο  ηωλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ε 17

ε
 Ηαλνπαξίνπ 

2020,  εκέξα Παξαζθεπή  θαη ώξα 10.00π.κ 
 
Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή γηα ηερληθνχο ιφγνπο δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα 
εκέξα ή αλ κέρξη ηε κέξα απηή δελ έρεη ππνβιεζεί θακία πξνζθνξά, ε απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Η 
απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη  ζηνπο πξνζθέξνληεο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο “Δπηθνηλσλία”,  πέληε (5) 
ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία,  θαη αλαξηάηαη ζην ΚΗΜΓΗ, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ δηαζέηεη, θαζψο θαη ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί 
δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ. 
Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ή δελ ππνβιεζνχλ 
πξνζθνξέο, κπνξεί λα νξηζζεί θαη λέα εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν 
πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ.  
 
 

2. Ο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ ρσξίο ην Φ.Π.Α αλέξρεηαη ζε 443.548,39 Δπξψ θαη κε Φ.Π.Α 
24%  550.000,00 ΔΤΡΧ θαη αλαιχεηαη ζε:  
Γαπάλε ΔΡΓΧΝ ΟΓΟΠΟΗΨΑ : 443.548,39 ΔΤΡΧ, εθ ησλ νπνίσλ: 
Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Δ.+Ο.Δ.) :  56.564,14 Δπξψ θαη Απξφβιεπηα (πνζνζηνχ 15% επί 
ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ Γ.Δ.+Ο.Δ.) : 55.621,40 Δπξώ . ηα αλσηέξσ πνζά 
πξνβιέπνληαη επηπιένλ :  
Πνζφ 15.000,00 Δπξψ γηα  ην θφζηνο ελαπφζεζεο ΑΔΚΚ θαη Πνζφ 2.117,65 Δπξψ ζχκθσλα κε ην άξζξν 
153 ηνπ λ. 4412/2016 γηα αλαζεψξεζε , θαζψο θαη  Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο  (24%) :  106.451,61 
Δπξψ . 
 

3. Γηα ηελ απόδεημε θαηαιιειόηεηαο γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (άξζξνπ 
22.Β Γηαθήξπμεο), νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ππνβάιινπλ βεβαίσζε 
εγγξαθήο ζην Μ.Δ.Δ.Π ζηε θαηεγνξία έξγωλ  ΟΓΟΠΟΗΗΑ . Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη 
ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα ηνπ 
παξαξηήκαηνο ΥΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016 . 
 
Οη πξνζθνξέο  ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 
18 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ ππνζπζηήκαηνο. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ 
παξνχζα δηαδηθαζία νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, 
ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ 
ζχζηεκα (ΔΗΓΗ- Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr)  
 

4. Οη πξνζθέξνληεο ζα ζπληάζζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή 
ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ππνζπζηήκαηνο θαη επηζπλάπηνληαο, ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν «πλεκκέλα 
Ηιεθηξνληθήο Πξνζθνξάο» θαη ζηνλ θαηά πεξίπησζε (ππν)θάθειν, φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζε 
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κνξθή αξρείνπ Portable Document Format (PDF). Οη πξνζθέξνληεο δχλαληαη λα πξνβαίλνπλ, κέζσ ησλ 
ιεηηνπξγηψλ ηνπ ππνζπζηήκαηνο, ζε εθηχπσζε ειέγρνπ νκαιφηεηαο ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο αλά 
νκάδα εξγαζηψλ, ( πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο παξ. 2α ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ.4412/2016). 
 

5. Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν 
βάζεη ηηκήο . 
 

6.  Σν έξγν κε ΚΑ  30/7333.009 ρξεκαηνδνηείηαη απφ Γεκφζηεο Δπελδχζεηο θαη πεξηιακβάλεηαη ζην Σερληθφ 
πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ, ηνπ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2019, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 344/2018  Απφθαζε 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αηγάιεσ (ΑΓΑ : ΧΠΒΦΧ6Ν-09Τ) . 
 

7. Η ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε δώδεθα (12) εκεξνινγηαθνύο κήλεο απφ ηελ εκέξα 
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο . Οη απνθιεηζηηθέο θαη ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ Δ..Τ. 
 

8. Δγγπεηηθή επηζηνιή πκκεηνρήο πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 8.871,00 επξώ πνπ λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ 
κέρξη 12 Ννεκβξίνπ 2020. 
 

9. Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο  www.aigaleo.gr.  
 

10. Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ 7/01/2020,  ε αλαζέηνπζα αξρή παξέρεη ζε φινπο 
ηνπο πξνζθέξνληεο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζπκπιεξσκαηηθέο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ην αξγφηεξν ζηηο 9/01/2020. 

 
 
Κνηλνπνίεζε 
 

                  - Ο - 
Γ Ζ Μ Α Ρ Υ Ο  

1. Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο                                                                                                                                     

(Λ. Καηεράθε 56 – 115 25 Αζήλα  
Φαμ : 213.2035.700 , Σει : 213.2035.724)                                                                              
2. Π.Δ.Γ.Α  (Κφηζηθα 4, 104 34 Αζήλα , 

Φαμ : 210.36.46.306) 
3. Σ.Δ.Δ   (Νίθεο 4 – 105 63 Αζήλα , Φαμ 210.32.21.772 )                                                                                       
4. Τπνπξγείν Δζωηεξηθώλ ηαδίνπ 27 – 101 83 Αζήλα   , 

Φαμ : 213.136.4130                                                                                       
(Με ιεπηνκεξή Γηαθήξπμε)    
5. Π.Δ.Γ.Μ.Δ.Γ.Δ  

Αζθιεπηνχ 23 , 106 80 , Αζήλα , 
Σει: 210.36.14.978 , Φαμ :  210.36.41.402   
6.    Π.Δ.Γ.Μ.Ζ.Δ.Γ.Δ  

Αραξλψλ 35 , 104 39 Αζήλα 
 Σει. 210.8232.210 , Φαμ :  210.82.24.641  
7. .Α.Σ.Δ 

Φεηδίνπ 14-16 , 106 58 Αζήλα 
 Σει: 210. 33.01.814 , Φαμ : 210.38.24.540 

 
 
 
 

  ΗΧΑΝΝΖ ΓΚΗΚΑ 

                                                                                                                  

 

ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ 

Με ηελ αξηζκ. 301/17-12-2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: Φ7ΒΟΧ6Ν-2ΘΕ) 
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