
                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ                                                   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                             
                                                                                                                                

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) 

1. Ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου : «Κατασκευή ανακατασκευή πεζοδρομίων», με προϋπολογισμό 368.280,00 ΕΥΡΩ 
(συμπεριλαμβανομένων της δαπάνης εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά, και 
Φ.Π.Α. 24%).
2. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 15η 
Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.. 

3. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης ορίζεται η 19η Νοεμβρίου 2021, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..

4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 
άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2 περ. (α) του Ν. 
4412/2016.
5. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο (με δύο 
υποφακέλους) του συστήματος.
6. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ακολουθώντας τη διαδικασία 
εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κ.Υ.Α. με αρ. 83010/4098/02-08-2017 (2710 Β) 
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων 
έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει 
τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.».
7. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που 
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία/ες έργου ΟΔΟΠΟΙΪΑ 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 , 5, 6 και 7 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.
8.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 
5.940,90 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες και τριάντα (30) ημέρες, μετά την ημέρα 
λήξης υποβολής προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την 
ημερομηνία υποβολής τους.
Για τους ενδιαφερόμενους 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 ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και 
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στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.philothei-psychiko.gov.gr.
Πληροφορίες στo τηλέφωνo 2132014639 κος Ευαγγελόπουλος Ευθύμιος, 2132014632 κος 
Βαλής Στυλιανός.
9. Το έργο χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους του Δήμου με ΚΑΕ 30.7324.0028.
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Φιλοθέης - Ψυχικού.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Σαµπατάκου Σοφία
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