
ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
Ο ΓΖΜΟ ΑΗΓΑΛΔΧ 

 
                                     Πξνθεξύζζεη αλνηθηό ειεθηξνληθό δηαγσληζκό θάησ ησλ νξίσλ γηα ην Έξγν : «Δπηζθεπή 

αζθαιηνζηξώζεσλ ζην νδηθό δίθηπν ηνπ Γήκνπ» πξνϋπνινγηζκνύ 550.000 Δπξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α 24% , κε θξηηήξην αλάζεζεο, ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κόλν βάζεη 

ηηκήο .  

 
1. Αλαζέηνπζα Αξρή – ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

Αλαζέηνπζα Αξρή : Γήκνο Αηγάιεσ 
Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε : ΙΔΡΑ ΟΓΟ 364 & ΚΑΛΒΟΤ  
Ηιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν : egaleo@egaleo.gr 
Γ/λζε ζην δηαδίθηπν : www.aigaleo.gr 
Αξκόδηα γηα πιεξνθνξίεο : Διεπζεξία Σζηξώλα  
Σειέθσλν : 213.20.44.832 
Φάμ : 213.20.44.861 
Κσδηθόο ΝUTS : EL 302 
 

2. Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα : 
Πξνζθέξεηαη ειεύζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο

 

ζηνλ εηδηθό, δεκόζηα πξνζβάζηκν, ρώξν “ειεθηξνληθνί δηαγσληζκνί” ηεο πύιεο www.promitheus.gov.gr, 
θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (www.aigaleo.gr) 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηα παξαπάλσ ζηνηρεία 
επηθνηλσλίαο . 

 
3. Κσδηθόο CPV : 45233220-7       
4. Σόπνο εθηέιεζεο : Γήκνο Αηγάιεσ Αηηηθήο 

 
5. Σίηινο Έξγνπ : «Δπηζθεπή αζθαιηνζηξώζεσλ ζην νδηθό δίθηπν ηνπ Γήκνπ» 

 
ύληνκε Πεξηγξαθή : Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ είλαη ε αληηκεηώπηζε επεηγόλησλ πξνβιεκάησλ 
αζθάιεηαο (επνύισζε ιάθθσλ, επηζθεπή ηνπηθώλ θζνξώλ νδνζηξώκαηνο κε ηαπεηίδηα θ.ι.π.) 
ηα νπνία ππάξρνπλ ήδε ή ζα παξνπζηαζηνύλ ζηηο Οδνύο Αξκνδηόηεηαο  ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ 
θαη ζηα ηέζζεξα ηεηαξηεκόξηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πεξηνρήο ηνπ Διαηώλα. 
 

6. Δθηηκώκελε ζπλνιηθή αμία : Αμία ρσξίο Φ.Π.Α 443.548,39 Δπξώ. 
7. Απαγνξεύνληαη νη ελαιιαθηηθέο πξνθνξέο  
8. Γηάξθεηα ύκβαζεο : Η ζπλνιηθή Πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ είλαη δώδεθα (12) εκεξνινγηαθνί 

κήλεο από ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο θαη ηε δεκνζίεπζή ηεο ζην ΚΗΜΓΗ.. 
 

9. Πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο : Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ή ελώζεηο 
απηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε Έξγα Οδνπνηίαο θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα : 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε Γ, ζην βαζκό πνπ ε ππό αλάζεζε δεκόζηα 

ζύκβαζε θαιύπηεηαη από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηώζεηο ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ 

Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζώο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 

δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

  
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

   
                              
 
 

Ν Ο Μ Ο   Α Σ Σ Η Κ Ζ  
Γ Ζ Μ Ο   Α Η Γ Α Λ Δ Χ 

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
Γ/λζε :  Ιεξά Οδόο 364 & 

Κάιβνπ Σ.Κ.122 43 
Αξκόδηνο : Γ. Ρνδάηνο  
Σει.  213.20.44.827 
Φαμ. 213.20.44.861 

 

                   Αηγάιεσ 20 Γεθεκβξίνπ 2019 
                   Αξ.πξση. 35850    
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Ο Οηθνλνκηθόο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο . 

Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππό ηνπο όξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 θαη ησλ 

παξ. 1 (ε)  θαη 3 (β)ηνπ άξζξνπ 76  ηνπ λ. 4412/2016. Γελ απαηηείηαη από ηηο ελ ιόγσ ελώζεηο λα 

πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε 

αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ύπαξμε ελόο θαη 

κνλαδηθνύ θνξνινγηθνύ κεηξώνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία). 
 

10. Λόγνη απνθιεηζκνύ : ύκθσλα κε ην άξζξν 22
 
Α ηεο Γηαθήξπμεο  

11. Κξηηήξηα επηινγήο : Όζνλ αθνξά ζηελ θαηαιιειόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηόηεηαο, νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα ππνβάιινπλ βεβαίσζε 
εγγξαθήο ζην Μ.Δ.ΔΠ ζηελ θαηεγνξία έξγσλ ΟΓΟΠΟΗΗΑ .   
 
Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη  ζε ινηπά θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
πξνζθνκίδνπλ ηηο δειώζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. 
Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ 
(Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε Γ , ζύκθσλα κε ηελ παξαγ. 23.4γ 
ηεο Γηαθήξπμεο . 

 
12. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο : Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό απαηηείηαη ε θαηάζεζε από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνύο θνξείο, θαηά ηνπο όξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72
 
ηνπ λ. 4412/2016, 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ  8.871,00 επξώ επξώ. ηελ 
πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ε εγγύεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ όξν όηη ε 
εγγύεζε θαιύπηεη ηηο ππνρξεώζεηο όισλ ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 
 

13. Ζ ύκβαζε δελ ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα . 
14. Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ύκβαζεο : είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά 

κόλν βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή) – άξζξν 95 λ.4412/2016 . 
 

15. Ζκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ : 13
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2020  

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

ε
 

Ηαλνπαξίνπ 2020  εκέξα Παξαζθεπή  θαη ώξα 10.00π.κ 
 

17. Φάθεινη πξνζθνξώλ : Οη πξνζθνξέο  ππνβάιινληαη από ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ 
ηεο δηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΗΓΗ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη 
ώξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 18 ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο, ζε ειεθηξνληθό θάθειν ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο. Δληόο ηξηώλ (3) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή πξνζθνκίδεηαη 
ππνρξεσηηθά από ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν 
θάθειν, ε πξσηόηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ελ ιόγσ ππνρξέσζε δελ 
ηζρύεη γηα ηηο εγγπήζεηο ειεθηξνληθήο έθδνζεο (π.ρ. εγγπήζεηο ηνπ Σ.Μ.Δ.Γ.Δ.), νη νπνίεο θέξνπλ 
πξνεγκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή . 
 

18. Υξόλνο ηζρύνο Πξνζθνξώλ : Κάζε ππνβαιιόκελε πξνζθνξά δεζκεύεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ 
δηαγσληζκό θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ λ. 4412/2016, γηα δηάζηεκα ελλέα (9) κελώλ, από ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. 
 

19. Γίλεηαη δεθηή κόλν ε ειεθηξνληθή ππνβνιή Πξνζθνξώλ . 
 

20. Υξεκαηνδόηεζε : Σν έξγν κε ΚΑ  30/7333.009 ρξεκαηνδνηείηαη από Γεκόζηεο Δπελδύζεηο θαη 
πεξηιακβάλεηαη ζην Σερληθό πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ ηνπ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2019 ζύκθσλα κε ηελ 
αξηζ. 344/2018  Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Αηγάιεσ.  
 

             
21. Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο/ Πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία: Κάζε ελδηαθεξόκελνο, ν νπνίνο έρεη 

ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζύκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα 
ππνζηεί δεκία από εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο 
λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνύηαη λα αζθήζεη 
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελώπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθώο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνύλ ην αίηεκά ηνπ 
θαη θαηά ηα ινηπά όπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 4.3 ηεο Γηαθήξπμεο . 
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22. Γεκνζηεύζεηο : Η παξνύζα πξνθήξπμε ζα αλαξηεζεί ζην ΚΗΜΓΗ θαη ζα δεκνζηεπζεί ζην ΦΔΚ θαη 
ζηνλ ηύπν  ζύκθσλα κε ηνλ Νόκν . Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ζα βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

 
 
 

                                                            - Ο - 
Γ Ζ Μ Α Ρ Υ Ο  

 
 
 
 

ΗΧΑΝΝΖ ΓΚΗΚΑ 
 
 
 

 
 

ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ 

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