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ΜΔΛΔΣΖ: «ΜΔΛΔΣΖ ΔΠΔΚΣΑΖ - ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΣΟΤ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ 
ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΖ ΓΑΛΑΣΑ ΓΖΜΟΤ ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ - ΜΔΘΑΝΧΝ» 
 
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: 362.885,06  € (ρωξίο ΦΠΑ) 
 
 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 
 

 
Ο Δήκαξρνο Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ πξνθεξχζζεη ηελ κε αλνηρηή δηαδηθαζία επηινγή 
αλάδνρνπ, γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο κε ηίηιν: «ΜΔΛΔΣΖ ΔΠΔΚΣΑΖ - 
ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΣΟΤ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΖ ΓΑΛΑΣΑ ΓΖΜΟΤ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ - ΜΔΘΑΝΧΝ». Σν έξγν απηφ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα 
Αηηηθήο. 
Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 362.885,06 € ρσξίο ΦΠΑ, 
ήηνη ζπλνιηθνχ πνζνχ 449.997,48 € κε ΦΠΑ 24% (87.092,42€). 
 
1. Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εθπόλεσε κειετώλ θατεγνξίαο 2 κε πτπρία τάμεωλ Γ΄ 
θαη άλω θαη θατεγνξίαο 16 κε πτπρία τάμεωλ Β’ θαη άλω θαη πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Χψξνπ (Ε.Ο.Χ.),  
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Δ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 
αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο 
γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ 
πκθσλίαο, θαζψο θαη  
δ) ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ 
θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  
2. Οηθνλνκηθφο θνξέαο  κπνξεί λα ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο 
έλσζεο. 
3. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππφ ηνπο φξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 
ηνπ άξζξνπ 19 θαη ησλ πεξηπηψζεσλ γ) θαη δ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ. 
4412/2016. Δελ απαηηείηαη απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε 
λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Η έλσζε ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ 
πξνζψπσλ κπνξεί λα αθνξά ζηελ ίδηα ή ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο κειεηψλ. 
 
Η επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ «αλνηθηή δηαδηθαζία» ηνπ άξζξνπ 
27 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. 
 Η ηερληθή πξνζθνξά ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 3 ηεο δηαθήξπμεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 94 παξ. 2 θαη 3 ηνπ λ. 
4412/2016. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 3 ηεο δηαθήξπμεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 95 παξ. 3 
ηνπ λ. 4412/2016. 

 

ΑΔΑ: 69ΧΓΩΗΛ-8ΘΚ



Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο νξίδεηαη ζε 2% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ρσξίο ΦΠΑ, ήηνη ζε 
πνζφ 7.257,70 Επξψ. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα 
ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ήηνη κέρξη 
13/5/2019, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. 
Σν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή 
(Οηθνλνκηθή Επηηξνπή) ηνπ Δήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ. 
Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ. 
Πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζηνλ εηδηθφ, δεκφζηα πξνζβάζηκν, ρψξν «ειεθηξνληθνί 
δηαγσληζκνί» ηεο πχιεο www.promitheus.gov.gr, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Δήκνπ (http://www.dimostroizinias-methanon.gr). 
Εθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ήηνη έσο ηελ 31/5/2018 ν Δήκνο παξέρεη ζε φινπο 
ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη νπνηαδήπνηε 
ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ην αξγφηεξν έσο ηελ 6/6/2018 
(ηει. 2298043738, fax. 2298042440). 
Οη πξνζθνξέο  ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο 
δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΕΗΔΗ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη παξαθάησ, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο. Χο εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεο τεο πξνζεσκίαο ππνβνιήο τωλ 
πξνσυνξώλ νξίδεταη ε 12/06/2018 θαη ώξα: 03:00 κ.κ., ελώ ωο εκεξνκελία θαη 
ώξα ειεθτξνληθήο απνσυξάγησεο  τωλ πξνσυνξώλ νξίδεταη ε 18/06/2018 θαη 
ώξα 10.00 π.κ.  

 

 

 

 

 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΡΟΘΖΗΝΘΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ 
 

 
 
 

  ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ Δ. ΚΑΡΑΓΘΑΝΝΗ 

http://www.dimostroizinias-methanon.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 69ΧΓΩΗΛ-8ΘΚ


		2018-04-30T12:44:36+0300
	Athens




