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           ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

Ο Δήμος Αιγάλεω διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό  επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του Έργου: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΘΩΣ  ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ» (Α.Μ. : 44/21-09-2020  και CPV 452324454-9) 

 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4412/2016 (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής) και υπό τις 

προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

 

1. Ο συνοπτικός  Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 21/12/2020 ημέρα Δευτέρα με  ώρα λήξης παράδοσης 

προσφορών την 10.00 π.μ στα γραφεία του Δήμου Αιγάλεω (Ιερά Οδός 364 &Κάλβου) ενώπιον της αρμόδιας 

Επιτροπής Διαγωνισμού. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 

ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η 

καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 

πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται, 

στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.  

 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 50.000  Ευρώ και αναλύεται σε Δαπάνη Εργασιών 

29.653,53 Ευρώ, Εργολαβικό Όφελος  Γ.Ε , Ο.Ε (18%) 5.337,64, Απρόβλεπτα (15%) ,5.248,68 ,  Αναθεώρηση :  

82,73 € και Φ.Π.Α (24%) 9.677,42  €υρώ 

 

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται στον τομέα 

εκτέλεσης δημοσίων έργων  σε Έργα κατηγορίας  Υδραυλικών  και που είναι εγκατεστημένα σε: 

        α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

        β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

        γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση             

            καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του  σχετικού με την Ένωση              

            Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

        δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή   

             πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  Οικονομικός  

             φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό  

             τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1  

        (ε) και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.  Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν       

             συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η   

             νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού   

             φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

4. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι οικονομικοί 

φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. 

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 

Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/ες έργου του άρθρου 21 της 

παρούσας .  

5. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 

6. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού 

έκπτωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4412/2016 στο έντυπο Οικονομικής 

Προσφοράς που έχει χορηγηθεί
 
ή αναρτηθεί στην ιστοσελίδα από την αναθέτουσα αρχή. 
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7. Κριτήριο για την ανάθεση της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 

βάσει τιμής . 

 

8. Το έργο με ΚΑ 25.73336.006  χρηματοδοτείται από το Δήμο Αιγάλεω. 

 

9. Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε Επτά  (7) ημερολογιακούς μήνες. Οι αποκλειστικές και 

ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

 

10. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, 

Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής κατά τους όρους παρ.1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 . 

 

11. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από 

τις 2/12/2020 στην ιστοσελίδα  του ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ  :  www.aigaleo.gr  

 

Επιπλέον μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης κ.λ.π  πληροφορίες μέχρι και τις 17/12/2020, 

εφόσον αυτά ζητηθούν εγκαίρως ήτοι μέχρι και τις 14  / 12 /2020 στα γραφεία του Δήμου Αιγάλεω, ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 

364 & ΚΑΛΒΟΥ . Πληροφορίες : Ελευθερία Τσιρώνα  Τηλ: 213.20.44832 Φαξ : 210-5319742.  

 

 

 

 

Κοινοποίηση 

 

                  - Ο - 

Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ 

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής                                                                                                                                     

(Λ. Κατεχάκη 56 – 115 25 Αθήνα  

Φαξ : 213.2035.700 , Τηλ : 213.2035.724)                                                                              

2. Π.Ε.Δ.Α  (Κότσικα 4, 104 34 Αθήνα , 

Φαξ : 210.36.46.306) 

3. Τ.Ε.Ε   (Νίκης 4 – 105 63 Αθήνα , Φαξ 210.32.21.772 )                                                                                       

4. Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε  

Ασκληπιού 23 , 106 80 , Αθήνα , 

Τηλ: 210.36.14.978 , Φαξ :  210.36.41.402   

6.    Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε  

Αχαρνών 35 , 104 39 Αθήνα 

 Τηλ. 210.8232.210 , Φαξ :  210.82.24.641  

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ  

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό 367/24-11-2020Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγάλεω  

(ΑΔΑ :Ψ5ΩΤΩ6ΝΛΓΜ) 

                         

http://www.aigaleo.gr/
ΑΔΑ: ΨΚΧΥΩ6Ν-9ΒΔ
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