
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Κηφισιά, 27 /12 /201 7                    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (*) 

Αρ. Πρωτ.: 61081 

Έργο:«KATAΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ 
ΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΣΑΠΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ  
ΑΝΩ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ''ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΕΜΑΣΗ 
ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΣΑΠΦΟΥΣ» 

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
1. Ο Δήμος  Κηφισιάς  προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση του 
έργου «KATAΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΣΑΠΦΟΥΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΩ ΚΗΦΙΣΙΑΣ'' ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΕΜΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΣΑΠΦΟΥΣ» (CPV:45233120-6 Έργα οδοποιίας), 
(45332300-6 Εργασίες τοποθέτησης αποχετευτικών αγωγών) με προϋπολογισμό 161.289,94€ πλέον 
ΦΠΑ και 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με Κ.Α 30.7326.01 και Κ.Α 25.7312.09 και με 
κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 
μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Α) 
Χωματουργικά 7.469,00€ Β) Τεχνικά έργα: 85.673,50€, Γ)Οδοφωτισμός 13.801,77€ Δ)Υδραυλικά : 
11.880,30€, Γ.Ε.+Ο.Ε. 18% :21.388,42€, Απρόβλεπτα 15% : 21.031,95€ Αναθεώρηση: 45,00€,  Φ.Π.Α  
24%: 38.709,59€. 
 2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ‘’ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’’ της πύλης www. 
promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα  www.kifissia.gr (στο πεδίο: Για 
Επιχειρήσεις  » Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Β. 
3. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/02/2018 ήμερα  
Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών της παραγρ.2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. 
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10η πρωινή της  
23/02/2018 ημέρα Παρασκευή. 
4. Α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι ανήκουν στην κατηγορία  
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στην Α2η  και άνω τάξη, στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
στην Α1η  και άνω τάξη.  
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 3.225,00 € και 
ισχύος τουλάχιστον ΕΞΙ (6) μηνών και ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού ήτοι μέχρι  17/ 09 /2018. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι για διάστημα ΕΞΙ (6) 
μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι μέχρι 16/08/2018.  

6. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.  
7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης 
8.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κηφισιάς. 

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ 
(*) Εκ παραδρομής αναγράφηκε στην κατηγορία Γ) Οδοφωτισμός το ποσό των 106.944,27€ αντί του ορθού 

ποσού 13.801,77€. 

ΑΔΑ: ΨΧΨΒΩΕΜ-ΞΕΧ
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