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ΠΕΡΙΛΗΦΗ  ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
 

           Ο Γήκνο Αηγάιεσ δηαθεξχζζεη ηελ κε ζσνοπηικό διαγωνιζμό  επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

Έξγνπ  «ΕΠΕΚΣΑΗ ΕΟΡΣΑΣΙΚΟΤ ΦΧΣΙΜΟΤ» με Α.Μ. : 50/15-10-20  θαη CPV 31522000-1 πνπ 

ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 95 παξ.2.(α) ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147
 
Α’) θαη ππφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 

 

1. Ο ζπλνπηηθφο Γηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηηο 5/11/2020, εκέξα Πέμπηη κε  ψξα ιήμεο παξάδνζεο 

πξνζθνξψλ ηελ 11.00 π.μ ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ (Ιεξά Οδφο 364 &Κάιβνπ) ελψπηνλ ηεο 

αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. Αλ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, 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 εγγξάθσο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία, ζε φζνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο έιαβαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, θαη 

αλαξηάηαη, ζην ΚΗΜΓΗ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  

 

2. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε 60.000 Εσρώ θαη αλαιχεηαη ζε : Γαπάλε Δξγαζηψλ 

Γίθηπα, Δνξηαζηηθφο Δμνπιηζκφο) 44.174,22 Εσρώ ,  Γεληθά έμνδα θαη Όθεινο εξγνιάβνπ (Γ.Δ.+Ο.Δ. 

18%): 7.951,36 Εσρώ, Απξφβιεπηα (πνζνζηνχ 15% επί ηεο δαπάλεο εξγαζηψλ θαη ηνπ θνλδπιίνπ 

Γ.Δ.+Ο.Δ.) : 7.818,84 Δπξψ , Αλαζεψξεζε : 55,58 Εσρώ θαη Φ.Π.Α 24% : 14.400,00 Εσρώ . 

 

3. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο απηψλ  πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 

ηνκέα εθηέιεζεο δεκνζίσλ έξγσλ ζε Έργα Ηλεκηρομητανολογικά θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

 α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 

Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη 

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

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

Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 θαη ησλ παξ. 1 (ε)  θαη 3 (β)ηνπ άξζξνπ 76  

ηνπ Ν. 4412/2016.  

Γελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ 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 χπαξμε ελφο θαη κνλαδηθνχ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία). 

 

4. Όζνλ αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απαηηείηαη νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζην θξάηνο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο. Δηδηθά νη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα απαηηείηαη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Μ.Δ.ΔΠ.) ή ζηα Ννκαξρηαθά Μεηξψα ζηελ 

θαηεγνξία/εο έξγνπ ηνπ άξζξνπ 21 ηεο παξνχζαο. 

 

5. Οη πξνζθέξνληεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζηα Μεηξψα ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

6. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ππνβιεζεί κε ην ζχζηεκα πξνζθνξάο επηκέξνπο 

ΑΔΑ: 6Κ1ΦΩ6Ν-ΣΡ4
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πνζνζηψλ έθπησζεο θαηά νκάδεο ηηκψλ ζε έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή ή θάλνληαο ρξήζε ηνπ αλαξηεκέλνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Τπεξεζίαο εληχπνπ, κε έιεγρν 

νκαιφηεηαο ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 95 παξ. 2.(α) ηνπ 

Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147
 
Α’) θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 

 

7. Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

κφλν βάζεη ηηκήο. 

 

8. Σν έξγν κε ΚΑ 30.7326.005 ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Γήκν Αηγάιεσ. 

 

9. Η νιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, νξίδεηαη ζε έναν (1) ημερολογιακό μήνα από ηην ημέρα 

σπογραθής ηης ζύμβαζης και ηης ανάρηηζής ηης ζηο ΚΗΜΔΗ. Γελ υπάρχουν αποκλειςτικζσ και 
ενδεικτικζσ τμηματικζσ προθεςμίεσ του ζργου όπωσ αναφζρεται και ςτην Ε.Σ.Υ. 
 

10. Δγγπεηηθή επηζηνιή πκκεηνρήο :  

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο, θαηά  ηνπο φξνπο ηεο παξ. 1 α) ηνπ άξζξνπ 72
 
ηνπ Ν. 4412/2016. 

  

11. Προζθέρεηαι ελεύθερη, πλήρης, άμεζη και δωρεάν ηλεκηρονική πρόζβαζη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

απφ ηηο  26/10/2020 ζηελ ηζηνζειίδα  ηνπ ΓΗΜΟΤ ΑΙΓΑΛΔΧ  :  www.aigaleo.gr 

 

 

Δπηπιένλ κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο θ.ι.π  πιεξνθνξίεο κέρξη θαη ηηο 2/11/2020, 

εθφζνλ απηά δεηεζνχλ εγθαίξσο ήηνη κέρξη θαη ηηο 30/10/2020 ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ, ΙΔΡΑ ΟΓΟ 364 

& ΚΑΛΒΟΤ . Πιεξνθνξίεο : Διεπζεξία Σζηξψλα  Σει: 213.20.44832 Φαμ : 210.5319742  

 

 

 

Κοινοποίηζη 

 

                  - Ο - 

Δ Η Μ Α Ρ Υ Ο  

1. Αποκενηρωμένη Διοίκηζη Αηηικής                                                                                                                                     

(Λ. Καηεράθε 56 – 115 25 Αζήλα  

Φαμ : 213.2035.700 , Σει : 213.2035.724)                                                                              

2. Π.Ε.Δ.Α  (Κφηζηθα 4, 104 34 Αζήλα , 

Φαμ : 210.36.46.306) 

3. Σ.Ε.Ε   (Νίθεο 4 – 105 63 Αζήλα , Φαμ 

210.32.21.772 )                                                                                       

4. Τποσργείο Εζωηερικών ηαδίνπ 27 – 101 83 

Αζήλα   , Φαμ : 213.136.4130                                                                                       

5.  Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε  

Αραξλψλ 35 , 104 39 Αζήλα 

 Σει. 210.8232.210 , Φαμ :  210.82.24.641  

6.  .Α.Σ.Ε 

Φεηδίνπ 14-16 , 106 58 Αζήλα 

 Σει: 210. 33.01.814 , Φαμ : 210.38.24.540 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

  ΙΧΑΝΝΗ ΓΚΙΚΑ  

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με ηην αριθμ.331/ 20-10-2020 (ΑΔΑ: ΦΠΧ6Ν-ΦΔΔ) Απόθαζη ηης Οικονομικής Επιηροπής                         
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