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1. Ο Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου : «Ασφαλτοστρώσεις οδών », με συνολικό προϋπολογισμό 1.200.000,00 ΕΥΡΩ  
(συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης εργασιών, του ΓΕ & ΟΕ 18 %, των απροβλέπτων 15%, 
των απολογιστικών, της αναθεώρησης της  διαχείρισης αποβλήτων και του Φ.Π.Α. 24%). 
2. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η  
14η  Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ.  
3. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η             
18η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ. 

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 ως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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 i   που  
δραστηριοποιούνται στην κατηγορία/ες έργου ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  ii και που είναι  
εγκατεστημένα σεiii: 
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 7iv 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 την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων  
τριακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών  
19.354,84 € και ισχύ τουλάχιστον δεκατρείς (13) μήνες και τριάντα (30) ημέρες, μετά 
την ημέρα λήξης υποβολής προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς 
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(13) μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους, λόγω προσυμβατικού ελέγχου 
νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής  
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των  
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση . 
 
Για τους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό και δημόσια προσβάσιμο χώρο  

«ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και  

στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.philothei-psychiko.gov.gr. 

Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 213 2014602, με αρμόδιο μηχανικό για επικοινωνία 
τον κ. Αργυρόπουλο Παναγιώτη. 
9. Το έργο χρηματοδοτείται από τους ίδιους πόρους του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού 
και σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 362/13-04-2022 απόφαση ανάληψης της υποχρέωσης  
πολυετούς δαπάνης με ΑΔΑ: 6ΚΠΡΩΗ8-Η7Ρ και ΑΔΑΜ: 22REQ010426623 2022-04-19.  
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 
10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Φιλοθέης - Ψυχικού. 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 
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i Πρβλ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν 

μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 
ii  Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 

11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το 
έργο σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 45  του  π.δ/τος 71/2019 ). 

iii Για την κατανόηση πρακτικών διαδικασιών, ιδίως κατά την εξέταση της συμμετοχής 
τρίτων χωρών σε διαγωνισμούς, βλ. τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή 
τρίτων χωρών στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ», Βρυξέλλες, 24.7.2019 
C(2019) 5494 final.  

iv Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ  
    https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm  
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Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Σαµπατάκου Σοφία
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