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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

διακηρύσσει ότι: 

 

Την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. λήγει η προθεσμία υποβολής προσφορών για 
την επιλογή αναδόχου μελετητή για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ με ανοιχτή Διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με το σύστημα προσφοράς με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) συνολικής κατά τον προϋπολογισμό της (174/2020) μελέτης του 
δήμου μας δαπάνης 2.500.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ).  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
στις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:  

1 στην κατηγορία έργου 2η  και Άνω τάξη ΜΕΕΠ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  
2 στην κατηγορία έργου 1η  και Άνω τάξη ΜΕΕΠ Η/Μ  

 
 
και που είναι εγκατεστημένα: 
 
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 , 5, 6 και 7 (Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ 
https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm) 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. 
 
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 
και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)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). 

https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
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Η προθεσμία περαίωσης του πιο πάνω έργου είναι ΔΕΚΑΟΚΤΏ (18) μήνες. 

Η δημοπρασία και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως αυτός 
ισχύει. 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00 €). Η εγγύηση 
συμμετοχής βεβαιώνεται με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα 
Τράπεζας, ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και  Δανείων ή 
του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) 
μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού  

Προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής ποσού ίσο με Τριακόσιες Εβδομήντα χιλιάδες Ευρώ 
(370.000,00 €), υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης 
προκαταβολής. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γλυφάδας. 

Τα τεύχη Δημοπράτησης, το ΕΕΕΣ και το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα είναι ελεύθερα, πλήρως, 
άμεσα και δωρεάν προσβάσιμα ηλεκτρονικά στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής 
(https://www.glyfada.gr) αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό 
διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».  

 

 

  Ο    ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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