
 

 

      
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 
  
       Ο Δήμος Αιγάλεω προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για το Έργο :  

 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ-ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ» 

CPV:  45233220-7 
 

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) και υπό τις 
προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 

 
1. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19η Ιανουαρίου 2021  

ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.00π.μ 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται 25η Ιανουαρίου 
2021  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10.00π.μ 
 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους 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  στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) 
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 
Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν 
προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο 
προηγούμενων εδαφίων.  
 

2. Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου χωρίς το Φ.Π.Α ανέρχεται σε 564.516,13 Ευρώ και με Φ.Π.Α 
24%  700.000,00 Ευρώ και αναλύεται σε:  
 
Δαπάνη Εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ :  552.507,91 , εκ των οποίων Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 73.287,71 
Ευρώ, Απρόβλεπτα 72.066,25 Ευρώ , ΑΕΚΚ : 10.500Ευρώ, Αναθεώρηση 1.508,22 Ευρώ και Φ.Π.Α 24% :  
135.483,87  Ευρώ . 
 

3. Για την απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρου 
22.Β Διακήρυξης), υπό το πρίσμα των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 65 παρ. 1 του Π.Δ 71/2019 (ως 
προς την μεταβατική περίοδο για την έναρξη λειτουργίας του ΜΗ.Ε..Ε.Δ.Ε) , καθώς και του άρθρου 188 
πα.5 του Ν.4635/2019 (ως προς τη μεταβατική περίοδο ισχύος των βεβαιώσεων Μ.Ε.Ε.Π), οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π στη 
κατηγορία έργων  ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. 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 . 
 
Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 
18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην 
παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)  
 

4. Οι προσφέροντες θα συντάξουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα 
Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε 
μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των 
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λειτουργιών του υποσυστήματος, σε εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά 
ομάδα εργασιών, ( περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016). 

5. Κριτήριο για την ανάθεση της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής . 

6.  Το έργο με ΚΑ: 30.7333.010 χρηματοδοτείται από το ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ και περιλαμβάνεται στο Τεχνικό 
πρόγραμμα Οικονομικού Έτους 2020, σύμφωνα με την αριθ. 281/2019  Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αιγάλεω (ΑΔΑ : ΩΟΒ0Ω6Ν-8ΒΔ) και είναι πολυετούς δέσμευσης με χρηματοδότηση για το 
2020 , 100.000 ευρώ και για το 2021 600.000€. 
 

7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης . Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται 
στην Ε.Σ.Υ. 
 

8. Εγγυητική επιστολή Συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 11.291 ευρώ που να ισχύει τουλάχιστον μέχρι 
19 Νοεμβρίου 2021. 

9. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον 
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και 

στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής  www.aigaleo.gr.  
10. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 13/01/2021,  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους 

προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 15/01/2021. 

 
 
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   
5.    Π.Ε.Δ.Μ.Η.Ε.Δ.Ε  

Αχαρνών 35 , 104 39 Αθήνα 
 Τηλ. 210.8232.210 , Φαξ :  210.82.24.641  
6. Σ.Α.Τ.Ε 

Φειδίου 14-16 , 106 58 Αθήνα 
 Τηλ: 210. 33.01.814 , Φαξ : 210.38.24.540 

 
 
 

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ 

                                               
 
 
                                                                    

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμ.  388/ 21.12.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΦΘΚΩ6Ν-ΟΕΘ) 
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