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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη,   10/09/2015 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.:    14206 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛ. ΕΡΓΩΝ & ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ –  
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
   
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
1. O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την 

ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ 2015», με προϋπολογισμό   

42.909,82€ χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Α1 τάξεως 

και άνω, με προϋπολογισμό χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α 42.909,82€ (δαπάνη 

εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι για την παραλαβή των συμβατικών τευχών (Προϋπολογισμό, 

Τιμολόγιο μελέτης, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Διακήρυξη κ.λ.π,) θα αναλάβουν την 

αναπαραγωγή των σχετικών εγγράφων με δική τους δαπάνη και επιμέλεια, ενώ 

μπορούν να ζητούν πληροφορίες και να παραλαμβάνουν το Έντυπο υποβολής 

προσφοράς τους από την έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, K. Βάρναλη 67, 

1Ος όροφος, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00-14:30 μέχρι και τη Δευτέρα 
21/09/2015. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2132024425, FAX επικοινωνίας 

2132024474. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το αναθεωρημένο από την Ενιαία 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων πρότυπο τεύχος τύπου Β και θα αναρτηθεί 

και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.petroupoli.gov.gr). 

 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/09/2015, ημέρα Τρίτη.  Ως ώρα λήξης της 

υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ., ενώ το σύστημα υποβολής 

προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του 

Ν.3669/2008. 
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4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: που είναι 

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), εφόσον 

ανήκουν στην A1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Υδραυλικών, ή Προερχόμενες 

από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες 

Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που 

προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης 

με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 

εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 

αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π και Προερχόμενες 

από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 

αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα 

παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου ορίσθηκε σε τρεις (03) ημερολογιακούς 

μήνες. 

 

6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. 

 

 

 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΣ 
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