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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΕΡΓΟ: ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ -ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΩΦΟΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΕ 9775.07.014
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.846.774,19 €, πλέον ΦΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
για την εκτέλεση του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.
ΝΙΚΑΙΑΣ -ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΩΦΟΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ
ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ», προϋπολογισμού 7.250.000,00 Ευρώ (με δαπάνη εργασιών, ΓΕ
& ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικά, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το έργο
ανήκει στην κατηγορία των Υδραυλικών Έργων. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν τις
προσφορές
τους
ηλεκτρονικά
μέσω
της
διαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
2. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την εγκεκριμένη πρότυπη Διακήρυξη
Ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων
του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά με βάση την τιμή, (με ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης την
03/06/2019). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2131618184-187, FAX επικοινωνίας 2131618186. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία λήξης
της Προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 7η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 03.00 μ.μ. (λήξη υποβολής προσφορών στο σύστημα). Ως
ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11η
Σεπτρμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Η επιλογή του
Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν.
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και η οικονομική προσφορά
των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους, δεν διενεργηθεί η
αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί
καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα
μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η
απόφαση αυτή κοινοποιείται στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας
“Επικοινωνία”, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία και
αναρτάται στην ΕΕΕΕ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,
εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα
αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν
υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων
κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
3.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται «Υδραυλικά» 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
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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.
3.2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
3.3. 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).
4. 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
116.935,48 ευρώ και χρόνο ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του που κατά το άρθρο 97 του ν.
4412/2016, ορίζεται για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
5. Το έργο χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας
Αττικής (κωδ. χρηματοδότησης, ΚΑΕ: 9775.07.014). Το έργο υπόκειται στις
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης
ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της
κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν.
4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
53
παρ.
7
περ.
θ'
του
ν.
4412/2016
και
της
υπ'
αριθμ.
ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών (Β' 2235). Επίσης συμφωνά με την περίπτωση θ΄ , της παρ. 7,
άρθρου 53 του ν.4412/2016 έτσι όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 14 του
ν.4612/2019 (ΦΕΚ 77 Α΄), το έργο υπόκειται στην παρακράτηση του ποσοστού
2,5‰ υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της ΠΟ.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.
τακτικών υπαλλήλων (Μόνιμων ή Αορίστου Χρόνου) που απασχολούνται στο
Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄
βαθμού που βαρύνει κάθε λογαριασμό πληρωμής έργου ( αριθ. πρωτ.
ΔΝΣ/οικ.10192/ΦΝ466/12-2-2020
έγγραφο
της
Δ/νσης
Νομοθετικού
Συντονισμού/ Γεν. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών/ Γεν. Γραμματεία Υπ.Υ.ΜΕ./
Υπ.Υ.ΜΕ). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια
προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr,
στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.patt.gov.gr.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-1618184, FAX επικοινωνίας: 213-1618186.
7. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί με μέριμνα της Δ/νσης Έργων
Αντιπλημμυρικής Προστασίας, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Αττικής.
Αθήνα, 7/7/2020
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής
Πέππας Νικόλαος

