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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Πετρούπολη,  16 / 02 / 2017 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ       Αρ. Πρωτ.:  3779 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
   

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για 
την κατασκευή του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗ-
ΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 1.100.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών για τη βελτίωση των οδοστρωμάτων 
του υφιστάμενου βασικού οδικού δικτύου του Δήμου Πετρούπολης. 

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΪΑ, με 
προϋπολογισμό 887.096,78€ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και 
αναθεώρηση). 

Ως κριτήριο ανάθεσης για το εν λόγω έργο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του 
Ν.4412/2016 περί ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω 
των ορίων, λαμβάνεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την 
τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2α του παραπάνω νόμου. 

Στο διαγωνισμό, δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

(α) Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο κατά νόμο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), εφόσον ανήκουν στην 2η και άνω τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. 

(β) Προερχόμενοι από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονο-
μικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη 
Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.) ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 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.ΕΠ. 

(γ) Προερχόμενες από τα 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. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου στα γραφεία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην Πετρούπολη, οδός Κ. Βάρναλη 67, στις 21 / 03 / 2017 ημέρα 
Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση, από τους συμμετέχοντες οι-
κονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 17.741,94 ευρώ. Στην 
περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 
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ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 
στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 20 / 01 / 2018, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. 

Οι προσφορές για να είναι έγκυρες υποβάλλονται σε έντυπα οικονομικής προσφοράς, 
τα οποία παρέχονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, ενώ είναι απαραίτητη η 
δυνατότητα ενημέρωσης – επικοινωνίας των διαγωνιζομένων με e-mail και fax. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα έγγραφα της σύμβασης και να 
παραλάβουν αντίγραφα των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού (με δική τους δαπάνη και 
επιμέλεια αναπαραγωγής ή καταβάλλοντας στο Δήμο το κόστος αναπαραγωγής τους που 
ανέρχεται στα 15,00€) και το έντυπο οικονομικής προσφοράς από τα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το τελευταίο έντυπο παρέχεται 
είτε αυτοπροσώπως, είτε με courier (με εξουσιοδότηση) μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη 
της ημέρας της Δημοπρασίας, ήτοι έως 16 / 03 / 2017. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε πέντε (5) ημερολογιακούς 
μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Ιδίων Πόρων Περιφέρειας Αττικής με Κ.Α.Ε. 
9781.03.020. 

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Πετρούπολης. 

Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική αναλυτική Διακήρυξη. 
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