
 
Εσρωπαϊκή Ένωζη 
Ευρωπαϊκό Ταμείο               Με ηην ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης 

                                                        ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΨΝ 
ΣΗΛ: 22980 42211, 43738 
ΥΑΞ: 22980 42440 
Email: dhmostr@otenet.gr  
Website: www.dimostrizinias-methanon.gr 

Αρ. Μελέτησ: 111/2016               
Αρ. Πρωτοκόλλου: 3918/01-08-2019 

 

  
 

 «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΓΨΓΟΤ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΔΕΗ ΣΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΝΕΡΟΤ ΣΟ «ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΑΜΙ» ΓΑΛΑΣΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ 
ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΣΗ ΠΟΛΗ» 
ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΣΣΙΚΗ 2014-2020» 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: 125.806,45 ΕΤΡΨ ΠΡΟ ΥΠΑ 
 

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

Ο Δόμαρχοσ Σροιζηνύασ – Μεθϊνων 
 

Προκηρύςςει 
 

την με ανοιχτό διαδικαςύα επιλογό ανϊδοχου, με το ςύςτημα των επύ μϋρουσ ποςοςτών 
ϋκπτωςησ ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν.4412/2016 (ϊρθρο 95) για την ςύναψη 
ηλεκτρονικόσ δημόςιασ ςύμβαςησ του ϋργου με τύτλο «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΓΨΓΟΤ 
ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΔΕΗ ΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΝΕΡΟΤ ΣΟ 
«ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΑΜΙ» ΓΑΛΑΣΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΣΗ ΠΟΛΗ». 
 
1.ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ: 
Δόμοσ Σροιζηνύασ-Μεθϊνων 
Σαχυδρομικό Δ/νςη : Γαλατϊσ Σροιζηνύασ, Σ.Κ 180 20 (NUTS EL307) 
Σηλϋφωνο: 22980 42211 - 43738, Υαξ: 22980 42440 
Email: dhmostr@otenet.gr  
Website: www.dimostrizinias-methanon.gr 
 
2. ΔΙΑΘΕΗ ΕΓΓΡΑΥΨΝ-ΣΟΙΦΕΙΨΝ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ: 
Προςφϋρεται ελεύθερη, πλόρησ, ϊμεςη και δωρεϊν ηλεκτρονικό πρόςβαςη ςτα 
ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ ςτον ειδικό, δημόςια προςβϊςιμο, χώρο «ηλεκτρονικού 
διαγωνιςμού» τησ πύλησ www.promitheus.gov.gr, καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα του 
Δόμου (http://www.dimostroizinias-methanon.gr). 
Εφόςον ϋχουν ζητηθεύ εγκαύρωσ, ότοι ϋωσ την 26/08/2019 η αναθϋτουςα αρχό 

παρϋχει ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ 

ςύμβαςησ ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ, το 

αργότερο ςτισ 30/08/2019 τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ (τηλ. 2298043738, fax. 

2298042440). 

 
3. ΣΤΠΟ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ 
 
Η Αναθϋτουςα Αρχό εύναι Δόμοσ και αποτελεύ «μη κεντρικό αναθϋτουςα αρχό» και 
ανόκει ςτον υποτομϋα ΟΣΑ τησ Γενικόσ Κυβϋρνηςησ του Δημόςιου Σομϋα. 
 
 

http://www.dimostroizinias-methanon.gr/
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4. ΚΨΔΙΚΟΙ CPV: 44163130-0 (Αγωγού Αποχϋτευςησ) & 45232420-2 
(Καταςκευαςτικϋσ εργαςύεσ αποχετευτικών δικτύων) 
 
5. ΣΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ: 
Ο τόποσ εκτϋλεςησ του ϋργου εύναι ο Δόμοσ Σροιζηνύασ – Μεθϊνων. (NUTS EL307) 
 
6. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ: 

Αντικεύμενο τησ εργολαβύασ εύναι η καταςκευό δικτύου αποχϋτευςησ με ςωλόνεσ PVC U, 
SDR 41, DN 250 mm. τον πυθμϋνα τησ τϊφρου θα καταςκευαςτεύ βϊςη από 
ςκυρόδεμα κατηγορύασ C12/15 πϊχουσ 10 εκ, λόγω οριακόσ κλύςησ του αγωγού. Ο 
αγωγόσ θα εγκιβωτιςθεύ με ϊμμο λατομεύου και επιχώςεισ τησ τϊφρου θα γύνουν με 
θραυςτό υλικό λατομεύου. 
Η αποκατϊςταςη θα γύνει κατ’ αρχϊσ με διϊςτρωςη αςφαλτικόσ ιςοπεδωτικόσ 
ςτρώςεισ κα ακολούθωσ με νϋο αςφαλτοτϊπητα πϊχουσ 5 εκ.  
 
7. ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:  

Ο προώπολογιςμόσ του ϋργου ανϋρχεται ςτο ποςό των 125.806,45€ προ ΥΠΑ. 
 
8. ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΥΟΡΕ: 

Δεν επιτρϋπεται η υποβολό εναλλακτικών προςφορών. 

9.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ: 

Η ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ του ϋργου, ορύζεται ςε τέςςερισ (4) μήνεσ από την 
ημϋρα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ 

 
10. ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ: 

1. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα, ό ενώςεισ αυτών που 
δραςτηριοποιούνται ςτα ϋργα Τδραυλικά και που εύναι εγκατεςτημϋνα ςε: 

α) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ, 
β) ςε κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 
γ) ςε τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό 
ανϊθεςη δημόςια ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ 
γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω 
υμφωνύασ, καθώσ και 
δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου 
και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα 
διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων. 
2. Οικονομικόσ φορϋασ  μπορεύ να ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ. 
3. Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων ςυμμετϋχουν υπό τουσ όρουσ των παρ. 2, 3 και 4 του 
ϊρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του ϊρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτεύται 
από τισ εν λόγω ενώςεισ να περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό 
προςφορϊσ. ε περύπτωςη που η ϋνωςη αναδειχθεύ ανϊδοχοσ η νομικό τησ μορφό 
πρϋπει να εύναι τϋτοια που να εξαςφαλύζεται η ύπαρξη ενόσ και μοναδικού φορολογικού 
μητρώου για την ϋνωςη (πχ κοινοπραξύα). 
Μεμονωμϋνοι οικονομικού φορεύσ, που δραςτηριοποιούνται ςε ϋργα ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ 
ςύμφωνα με το ϊρθρο 377 του Ν. 4412/2016, όπωσ η οικονομικό και 
χρηματοοικονομικό επϊρκεια και Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα περιγρϊφεται 
ςτο ϊρθρο 100 του Ν. 3669/08. 
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11. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ: 

Κριτόριο για την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό 
ϊποψη προςφορϊ μόνο βϊςει τιμόσ (χαμηλότερη τιμό). - παρ. 2α του ϊρθρου 95 του Ν. 
4412/2016).   

12. ΤΠΟΔΙΑΙΡΕΗ ΤΜΒΑΗ Ε ΣΜΗΜΑΣΑ: 

Η παρούςα ςύμβαςη δεν υποδιαιρεύται ςε τμόματα διότι αφορϊ υδραυλικό ϋργο 
ενιαύου φυςικού αντικειμϋνου. Επιπλϋον το ϋργο περιλαμβϊνει αλληλοεξαρτώμενεσ 
εργαςύεσ οι οπούεσ πρϋπει ςε μεγϊλο βαθμό να εκτελούνται παρϊλληλα 

 

13. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ: 

Ψσ ημερομηνία και ώρα λήξησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ των προςφορών 
ορίζεται η 05/09/2019, ημέρα ΠΕΜΠΣΗ και ώρα 03:00 μ.μ. 

 

14. ΣΟΠΟ, ΦΡΟΝΟ ΚΑΙ ΓΛΨΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ: 

Οι προςφορϋσ  υποβϊλλονται από τουσ ενδιαφερομϋνουσ ηλεκτρονικϊ, μϋςω τησ 
διαδικτυακόσ πύλησ www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ, μϋχρι την καταληκτικό 
ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται παρακϊτω, ςε ηλεκτρονικό φϊκελο του 
υποςυςτόματοσ.  

Εντόσ τριών (3) εργαςύμων ημερών από την ηλεκτρονικό υποβολό των ωσ ϊνω 
ςτοιχεύων και δικαιολογητικών προςκομύζεται υποχρεωτικϊ από τον οικονομικό φορϋα 
ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςε ϋντυπη μορφό και ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, η πρωτότυπη 
εγγυητικό επιςτολό ςυμμετοχόσ. 
Επιςημαύνεται ότι η εν λόγω υποχρϋωςη δεν ιςχύει για τισ εγγυόςεισ ηλεκτρονικόσ 
ϋκδοςησ (π.χ. εγγυόςεισ του Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 
 
15.  ΠΡΟΥΟΡΕ: 
 
Κϊθε υποβαλλόμενη προςφορϊ δεςμεύει τον ςυμμετϋχοντα ςτον διαγωνιςμό κατϊ τη 

διϊταξη του ϊρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διϊςτημα εννέα (9) μηνών, από την 

ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των προςφορών. 

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, πριν τη λόξη του χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, να 
ζητϊ από τουσ προςφϋροντεσ να παρατεύνουν τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ προςφορϊσ 
τουσ και τησ εγγύηςησ ςυμμετοχόσ. 
 
Ψσ ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικήσ αποςφράγιςησ  των προςφορών ορίζεται 
η 12/09/2019, ημέρα ΠΕΜΠΣΗ και ώρα 10:00π.μ. 
 
Πρόςωπα  τα οπούα  επιτρϋπεται να Παρύςτανται ςτην Αποςφρϊγιςη:  
Εύναι Ηλεκτρονικό η Διαδικαςύα και γύνεται δεκτό μόνο η Ηλεκτρονικό Τποβολό 
Προςφορών. 
 
16.  ΓΛΨΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΑ: 
Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα, καθώσ και τα αποδεικτικϊ 
ϋγγραφα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη 
μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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17. ΒΑΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:  

Σο ϋργο αυτό χρηματοδοτεύται από το Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Αττικό 2014-2020» 
(3027/2017 Απόφαςη Ένταξησ). Η δημόςια δαπϊνη εγγρϊφεται ςτο Πρόγραμμα 
Δημοςύων Επενδύςεων (ΚΩΔ. Α ΕΠ0851, ΚΩΔ. ΕΝΑΡΙΘΜΟΤ: 2017ΕΠ08510059). 

 
18. ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΚΕ ΠΡΟΥΤΓΕ/ ΠΡΟΨΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ: 

Κϊθε ενδιαφερόμενοσ, ο οπούοσ ϋχει ό εύχε ςυμφϋρον να του ανατεθεύ η ςυγκεκριμϋνη 
ςύμβαςη και ϋχει ό εύχε υποςτεύ ό ενδϋχεται να υποςτεύ ζημύα από εκτελεςτό πρϊξη ό 
παρϊλειψη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ κατϊ παρϊβαςη τησ νομοθεςύασ τησ Ευρωπαώκόσ 
Ένωςησ ό τησ εςωτερικόσ νομοθεςύασ, δικαιούται να αςκόςει προδικαςτικό προςφυγό 
ενώπιον τησ ΑΕΠΠ κατϊ τησ ςχετικόσ πρϊξησ ό παρϊλειψησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, 
προςδιορύζοντασ ειδικώσ τισ νομικϋσ και πραγματικϋσ αιτιϊςεισ που δικαιολογούν το 
αύτημϊ του. 

Η προδικαςτικό προςφυγό, με βϊςη και τα όςα προβλϋπονται ςτο π.δ. 39/2017, 
κατατύθεται ηλεκτρονικϊ βϊςει του τυποποιημϋνου εντύπου και μϋςω τησ 
λειτουργικότητασ «Επικοινωνύα» του υποςυςτόματοσ προσ την Αναθϋτουςα Αρχό, 
επιλϋγοντασ κατϊ περύπτωςη την ϋνδειξη «Προδικαςτικό Προςφυγό» και 
επιςυνϊπτοντασ το ςχετικό ϋγγραφο ςύμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 8 τησ  υπ' 
αρ.  117384/26-10-2017 Κ.Τ.Α. 
 
Τπηρεςύα από την οπούα παρϋχονται πληροφορύεσ για την υποβολό προςφυγών:  
Επύςημη επωνυμύα: ΑΡΦΗ ΕΞΕΣΑΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ 
Σαχ. Διεύθυνςη: Λεωφ. Θηβών 196-198 
Πόλη: ΑΘΗΝΑ, Σαχ. κωδικόσ: 18233, Φώρα: Ελλϊδα (GR) 
Σηλϋφωνο: +30 2132141216 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο: aepp@aepp-procurement.gr Υαξ: +30 2132141229 
Διεύθυνςη ςτο Διαδύκτυο: (URL) http://www.aepp-procurement.gr 
 
19. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΕ ΕΓΓΤΗΕΙ - ΦΟΡΗΓΗΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ: 

Η εγγύηςη ςυμμετοχόσ ορύζεται ςε 2% του προώπολογιςμού, χωρύσ ΥΠΑ. Η εγγύηςη 
ςυμμετοχόσ πρϋπει να ιςχύει τουλϊχιςτον για τριϊντα (30) ημϋρεσ μετϊ τη λόξη του 
χρόνου ιςχύοσ τησ προςφορϊσ του ϊρθρου 19 τησ παρούςασ, ότοι μϋχρι 05/07/2020, 
ϊλλωσ η προςφορϊ απορρύπτεται. 

Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, 
ςύμφωνα με το ϊρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ 
καθορύζεται ςε ποςοςτό  5%  επύ τησ αξύασ τησ ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. και 
κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. 
 
Προβλέπεται η χορόγηςη προκαταβολόσ ςτον Ανϊδοχο ςύμφωνα με το ϊρθρο 150 του 
Ν. 4412/2016. 
 
20. ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ: 

Σο πλόρεσ κεύμενο τησ παρούςασ Διακόρυξησ δημοςιεύεται ςτο ΚΗΜΔΗ. (ΑΔΑΜ: 
19PROC005380942 2019-08-01) 
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21. ΑΛΛΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ: 

Σο αποτϋλεςμα τησ δημοπραςύασ θα εγκριθεύ από την Προώςταμϋνη Αρχό (Οικονομικό 
Επιτροπό) του Δόμου Σροιζηνύασ-Μεθϊνων. 

Σα ϋξοδα δημοςύευςησ τησ διακόρυξησ βαρύνουν τον ανϊδοχο του ϋργου. 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΦΟ ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΜΕΘΑΝΩΝ 
 
 

 
 
 

  ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
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