
 

Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό
εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της
Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!
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Ελλάδα-Πειραιάς: Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης

2021/S 250-658908

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

Τμήμα II: Αντικείμενο

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ταχ. διεύθυνση: Αιγάλεω 5 & Κάστορος 
Πόλη: ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Κωδικός NUTS: EL307 Πειραιάς, Νήσοι / Peiraias, Nisoi 
Ταχ. κωδικός: 18545 
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dtexnikon.pn@patt.gov.gr 
Τηλέφωνο: +30 2131601684
Φαξ: +30 2131601671 
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:  
Γενική διεύθυνση: http://www.patt.gov.gr/main/

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση:
http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

II.1) Εύρος της σύμβασης
II.1.1) Τίτλος:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ
II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

45231300 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης
II.1.3) Είδος σύμβασης

Έργα
II.1.4) Σύντομη περιγραφή:

Η παρούσα εργολαβία αφορά την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου του οικισμού της Ύδρας, και συγκεκριμένα της
συνοικίας Καμίνια, η οποία βρίσκεται δυτικά του κεντρικού λιμανιού του νησιού και της ευρύτερης περιοχής του γηπέδου,
η οποία βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του οικισμού. Το επιμετρούμενο τμήμα περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες
εργασίες για την υλοποίηση των δικτύων συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 450 000.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή
II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

45231300 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης
45232431 Αντλιοστάσιο λυμάτων

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης

https://simap.ted.europa.eu/web/simap/covid-related-tenders
https://futureu.europa.eu/?locale=el
mailto:dtexnikon.pn@patt.gov.gr?subject=TED
http://www.patt.gov.gr/main/
http://www.promitheus.gov.gr/




Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

Κωδικός NUTS: EL307 Πειραιάς, Νήσοι / Peiraias, Nisoi

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η παρούσα εργολαβία αφορά την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου του οικισμού της Ύδρας, και συγκεκριμένα της
συνοικίας Καμίνια, η οποία βρίσκεται δυτικά του κεντρικού λιμανιού του νησιού και της ευρύτερης περιοχής του γηπέδου,
η οποία βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του οικισμού. Το επιμετρούμενο τμήμα περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες
εργασίες για την υλοποίηση των δικτύων συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων.
Για τη συνοικία των Καμινίων, το δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού (συμβατικό σύστημα) θα περιλαμβάνει:
• Κεντρικό συλλεκτήρα λυμάτων Α, μήκους 340,50 μ., από αγωγούς δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 και
διατομών Φ200 έως Φ315
• Δευτερεύον δίκτυο ακαθάρτων, συνολικού μήκους 4,38 km από αγωγούς δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3
και διατομών Φ200.
• Φρεάτια επίσκεψης δικτύου προκατασκευασμένων τεμαχίων από συνθετικά υλικά κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2
προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού (459 τμχ.)
• Δύο υπόγεια αντλιοστάσια ακαθάρτων
• Δύο καταθλιπτικούς αγωγούς ακαθάρτων συνολικού μήκους 506,50 μ. από σωλήνες HDPE ΡΕ100 ονομαστικής διαμέτρου
DN160 10atm
• Αγωγό προσαγωγής προς το υφιστάμενο δίκτυο ακαθάρτων, μήκους 272,00 μ., από αγωγό δομημένου τοιχώματος, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 ονομαστικής διαμέτρου Φ315
• Για την ευρύτερη περιοχή του γηπέδου, το δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού (συμβατικό σύστημα) θα περιλαμβάνει:
• Κεντρικούς συλλεκτήρες λυμάτων Β1, Β2 & Β3, συνολικού μήκους 792,0 μ., από αγωγούς δομημένου τοιχώματος, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 και διατομής Φ200
• Δευτερεύον δίκτυο ακαθάρτων, συνολικού μήκους 0,99 km από αγωγούς δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3
και διατομών Φ200.
• Φρεάτια επίσκεψης δικτύου προκατασκευασμένων τεμαχίων από συνθετικά υλικά κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2
προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού (169 τμχ.)
Επιπλέον, περιλαμβάνεται η εκπόνηση μελετών και λήψη στοιχείων από τον Ανάδοχο, η αμοιβή των οποίων εμπεριέχεται
ανηγμένα στις τιμές της προσφοράς του.
Η αναλυτική περιγραφή των εργασιών του παρόντος τμήματος του έργου γίνεται στο Τεύχος με τίτλο «Τεχνική
Περιγραφή» σε συνδυασμό με τα λοιπά τεύχη.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 450 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Παράταση της προθεσμίας, εγκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 8 του Άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14 του Ε.Π «ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020» με Κωδικός MIS Πράξης5062339. Η δημόσια δαπάνη
εγγράφηκε στο ΠΔΕ στον ενάριθμο 2021ΣΕ27510005 και 2021ΣΕ27510006.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε

επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς
να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65
του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του
τελευταίου στην κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας . Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας





Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 02/02/2022
Τοπική ώρα: 10:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες
υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 02/03/2023

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 08/02/2022
Τοπική ώρα: 10:00

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ) 
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Κτίριο Κεράνης 
Πόλη: Αγ.Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 18233 
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή
ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ
κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία
για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β)
δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα
επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης
γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση
παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη
της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης . Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό
τόπο του διαγωνισμού. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά της. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων
πιστοποιητικών Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και
στο άρθρο 7 της με αριθ. 56902/215 Υ.Α.. Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής
αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. Η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την
πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του
ν.4412/2016. Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: • κοινοποιούν την προσφυγή
σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του
ν. 4412/2016. • διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των
προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και,
σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής . Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφυγής από την ΑΕΠΠ .

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

mailto:aepp@aepp-procurement.gr?subject=TED
http://www.aepp-procurement.gr/




Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Ταχ. διεύθυνση: Αιγάλεω 5 και Κάστορος 
Πόλη: ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Ταχ. κωδικός: 18545 
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dtexnikon.pn@patt.gov.gr 
Τηλέφωνο: +30 2131601684
Φαξ: +30 2131601671 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://patt.gov.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
21/12/2021

mailto:dtexnikon.pn@patt.gov.gr?subject=TED
http://patt.gov.gr/



