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ΗΜΕΡ:    30 Αυγ. 2020 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  14447 
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ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 

ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΠΔ99/17 ΣΤΟΥΣ Α΄,Β΄ ΚΑΙ Γ΄ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Δ.Κ. 

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6»,

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

1) Ο Δήμος Πεντέλης διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του εθνικού συστήματος 

ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) με κριτήριο ανάθεσης σύμβασης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή 

αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΔ99/17 ΣΤΟΥΣ Α΄,Β΄ ΚΑΙ Γ΄ 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6», συνολικού 
προϋπολογισμού 201.999,99€ (συμπ. 24% ΦΠΑ) με αντιστοιχία ποσών από Π.Δ.Ε. 144.999,99€ 

(συμπ. 24% ΦΠΑ) και από Ιδίους Πόρους 57.000,00€. 
 

2)       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της 

πύλης www.promitheus.gov.qr του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου: 
www.penteli.gov.gr. 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 21/9/2020, ο Δήμος παρέχει σε όλους τους 
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 25/9/2020, τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες (τηλ. 2132050043, FAX: 2132050039). 

 
3)  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζεται παρακάτω: 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  

1/10/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η  

9/10/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά μόνο βάσει τιμής, και το σύστημα δημοπράτησης είναι η ανοικτή διαδικασία του άρθρου 

27 του Ν.4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. 

 
4) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 

που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ στην Α2 τάξη 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  
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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. 
 

 
5) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση  εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των  ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΆΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 
(3.258,00) ευρώ. και χρόνου ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

 

6) Για το έργο έχει εγκριθεί η ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500005 σε βάρος του Κ.Α. 69-7321.001  με την 
74934/24 Οκτ. 2019 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ψ1ΦΥ465ΧΘ7-ΑΣΟ) η οποία 

τροποποιήθηκε με την 83252/ 22 Νοε. 2019 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 
ΨΤΚΩ46ΜΤΛ6-ΙΛ2) και επίσης χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους του Δήμου Πεντέλης σε βάρος 

του ΚΑ-30-7321.00.Επίσης έχει εκδοθεί η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α-282) της Δημάρχου 
Πεντέλης με αριθ. πρωτ.: 3136/17-02-2020 (ΑΔΑ: 9Θ3ΞΩΞ3-ΘΒΠ) για την ανάληψη 

υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2020, ποσού 145.000,00 ευρώ σε 
βάρος του Κ.Α. 69-7321.001 ΠΔΕ και η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α-283) της Δημάρχου 

Πεντέλης με αριθ. πρωτ.: 3137/17-02-2020 (ΑΔΑ: 694ΦΩΞ3-ΘΥΥ) για την ανάληψη 
υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2020, ποσού 57.000,00 ευρώ σε 

βάρος του Κ.Α. 30-7321.001 ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
 

7) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή που είναι ο 

Δήμος Πεντέλης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή. 

         Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

                              ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 

 MARIA SPYRIDAKOU
Sep 4 2020 09:16:AM
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