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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Ο Δήμος  Κηφισιάς  προκηρύσσει  ανοιχτό διαγωνισμό   με   τη συνοπτική  διαδικασία 
επιλογής αναδόχου του άρθρου 117 του ν.4412/2016  για την ανάθεση του έργου 
«Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας» συνολικού 
προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο για την 
ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής. 
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού εκτός από το 
έντυπο της οικονομικής προσφοράς στην ιστοσελίδα του Δήμου Κηφισιάς www.kifissia.gr 
(στο πεδίο: Για Δημότες – Κατοίκους» Νέα & Επικαιρότητα » Προκηρύξεις – Διαβουλεύσεις). 
Το έντυπο οικονομικής  προσφοράς , που θα συμπληρωθεί από τους  διαγωνιζόμενους 
διατίθεται από τα γραφείο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός  Διονύσου 58 και Σπάρτης  
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 -13:00. 
   Για την παραλαβή του εντύπου της οικονομικής προσφοράς για λογαριασμό τρίτων 
απαιτείται θεωρημένη εξουσιοδότηση ενώ σε περίπτωση παραλαβής από μέλος εταιρείας 
απαιτείται και η προσκόμιση του καταστατικού της εταιρείας για ταυτοποίηση. 
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11/07/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ  (ώρα λήξης) 
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός Διονύσου 58 και Σπάρτης.  
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα υποβολής των 
προσφορών με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης   του άρθρου 125 του   
Ν.4412/2016. 
4. Α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 
δραστηριοποιούνται για έργα  της  Ειδικής κατηγορίας  ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ στην τάξη Α1 του 
ΜΕΕΠ και άνω   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.  

Β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης . 
Γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 
19  και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.   
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει 
να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την 
ένωση (πχ κοινοπραξία).  

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.190,00 
ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον ΕΠΤΑ (7) μηνών   από την ημερομηνία δημοπράτησης ήτοι μέχρι 
11/02/2018. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι για διάστημα ΕΞΙ (6) μηνών   από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι μέχρι 11/01/2018. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δύο  (2) μήνες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης 

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

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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