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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ  117 ΤΟΥ Ν.4412/2016 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :  
 

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» 
                                        (Α.Μ. 2/2020 :– CPV : 45233142-6 ) 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
 

προκηρύσσει 
 
συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων 

έργου κάτω των ορίων  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά με βάση την τιμή για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου : 

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» 

 
Το έργο ανήκει στην κατηγορία : ΟΔΟΠΟΙΪΑ 
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 70.000,00 €, που αναλύεται ως εξής : δαπάνη των 
εργασιών: 41.363,70 € , δαπάνη των Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%): 7.445,47 €, δαπάνη των απροβλέπτων 
(15%): 7.321,38 €, εκτιμώμενο κόστος Α.Ε.Ε.Κ. : 120,00 € , πρόβλεψη αναθεώρησης: 201,06 €, 
και δαπάνη Φ.Π.Α. (24%): 13.548,39 € 
 
 
Το έργο χρηματοδοτείται από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΣΑΤΑ) και είναι εγγεγραμμένο στον 
υπ. αρ.  30.7333.0021  Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2020 (Κατά το ποσό των 
20.000,00 € θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του 2020 και κατά το ποσό των 50.000,00 € θα 
καλυφθεί από τον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού του 2021) . 
 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147), όπως αυτός ισχύει κατά 
την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και με τους όρους της  
Διακήρυξης. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία του συνοπτικού 
διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. 
 
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4412/2016 – με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. Κάθε προσφέρων 
μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και 
δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4/8/2020 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄ π.μ. στο Δημαρχείο 
Χαϊδαρίου – Ταχ. Δ/νση : Στρατάρχου Καραϊσκάκη 138 – Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου -2ος 
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όροφος . Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 της 
Διακήρυξης είτε : είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη 
επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας 
αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση : Στρατάρχου Καραϊσκάκη 138 – Χαϊδάρι-Τ.Κ. 12461). Σε 
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον 
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 18 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του 
περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή 
τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, 
ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
 
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι 
τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η διενέργεια του διαγωνισμού  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 : www.haidari.gr . Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 
διενέργεια του διαγωνισμού ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.  
 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες από 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου ποσού και την 
υλοποίηση των αποκαταστάσεων. 

 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 1.129,03 € 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν: φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή 
ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 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. 
 
Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 
στο Μητρώο Εργοληπτών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) στην κατηγορία 
ΟΔΟΠΟΙΪΑ . Μέχρι να καταστεί εφικτή  η έκδοση της σχετικής βεβαίωσης  εγγραφής υποβάλλεται 
βεβαίωση εγγραφής  στο μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΪΑΣ , σύμφωνα με το άρθρο 65 του Π.Δ. 71/2019.  
 
Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της 
Διακήρυξης. 
 
ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
16 της αναλυτικής διακήρυξης. 
 
Η έγκριση δέσμευσης πίστωσης έγινε με την υπ’ αρ. πρωτ. : 12316/14-7-2020 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης  και με την  με αρ.  ΑΑΥΣΜΒ 302-7/7/2020 καταχώρηση στο μητρώο δεσμεύσεων του 
Δήμου . 
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Για τους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο τεύχος δημοπράτησης και τα παραρτήματά του καθώς και 
στο έντυπο οικονομικής προσφοράς, στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας www.haidari.gr 

→ ΝΕΑ →  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. 
 
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 27/7/2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε 
όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως τις 
31/7/2020  
 
  

 
 

                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
  
 
 

                                                                    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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