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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Πετρούπολη,  05/ 02 / 2019 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ       Αρ. Πρωτ.:  2155 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
   

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

O ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή 
αναδόχου που αφορά στην κατασκευή του έργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ», με 
προϋπολογισμό 27.700,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Με το παρόν έργο θα κατασκευαστούν διαχωριστικές νησίδες και πεζοδρόμια στην 
αναφερόμενη διασταύρωση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη που συντάχθηκε από 
συγκοινωνιολόγο.  Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 
22.338,71 € (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: 

1. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο κατά νόμο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, και ενώσεις οικονομικών φορέων με τις προϋποθέσεις της παρ. 3 (β) του 
άρθρου 76 του ν. 4412/2016  

2. Οικονομικοί φορείς είτε ενώσεις οικονομικών φορέων και που είναι εγκατεστημένοι: 
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.  

 Η δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού που συστάθηκε για το εν 
λόγω έργο, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην Πετρούπολη, οδός Κ. Βάρναλη 67, 
στις  26 / 02 / 2019 (ημέρα Τρίτη).  Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 
π.μ. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής.  

Οι προσφορές για να είναι έγκυρες υποβάλλονται σε έντυπα οικονομικής προσφοράς, 
τα οποία παρέχονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, στα γραφεία της 
αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος κ. Ευστάθιος Ιωαννίδης, τηλ. 2132024425). Για την παροχή 
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των ανωτέρω εντύπων είναι απαραίτητο ο διαγωνιζόμενος να έχει  δυνατότητα ενημέρωσης 
– επικοινωνίας με e-mail και fax. 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο της σύμβασης και τα παραρτήματά τους, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 
αρχής www.petroupoli.gov.gr.  Άλλως, για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι 
αναλαμβάνουν με δαπάνη και επιμέλειά τους  την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της 
αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και 
εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή τη δαπάνη της ταχυδρομικής 
αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να 
φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.  

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τρεις (3) ημερολογιακούς 
μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΕΤΕΡΠΣ με Κ.Α.: 30-7333.0006. 

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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http://www.petroupoli.gov.gr/
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