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 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

 

Προκηρύσσει   ηλεκτρονικό  ανοικτό  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές  για  την

ανάδειξη  αναδόχου  εκτέλεσης  της   υπηρεσίας   Εργασίες  πρόληψης  από  πλημμυρικά

φαινόμενα,  αποκατάστασης  μικροζημιών  και  άμεσης  επέμβασης  σε  περιπτώσεις

θεομηνίας, προϋπολογισμού 140.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή:  ∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28

Ταχ.Κωδ.:18863.

Τηλ.: 2104092233

Telefax:210-4092265

E-mail: texnikiperamatos@yahoo.com

Ιστοσελίδα: www  .  perama  .  gr

Κωδικός NUTS:  EL307

2.  Πρόσβαση  στα  έγγραφα:  Άμεση και  δωρεάν  πρόσβαση στα έγγραφα της  σύμβασης

υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.perama.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να

λάβουν  γνώση  των  εγγράφων  της  σύμβασης  από  το  τμήμα  προμηθειών  αρμόδιος

υπάλληλος Δεντόπουλος Ιωάννης  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να

λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 90641000-2

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας:  EL307

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:   

http://www.perama.gr/
http://www.perama.gr/




Εργασίες πρόληψης από πλημμυρικά φαινόμενα, αποκατάστασης μικροζημιών και άμεσης

επέμβασης σε περιπτώσεις θεομηνίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Τ. Είδος Εργασιών Μον.
Μέτρ.

Ποσότητα Τιμή
Μονάδα
ς (Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)

1 2 3 4 5 6 7
1. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με 
πλευρικό άνοιγμα, χωρίς εσχάρα (τύπος Τ) 
Καθαρισμός φρεατίου μονού ανοίγματος

τεμ 50 41,20 2.060,00

2 Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής με 
πλευρικό άνοιγμα, χωρίς εσχάρα (τύπος Τ) 
Καθαρισμός για κάθε επιπλέον άνοιγμα

τεμ 15 20,60 309,00

3 Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου 
Α με εσχάρα Καθαρισμός φρεατίου τύπου 
Α (με εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα) ενός 
ανοίγματος

τεμ 1.020 25,80 26.316,00

4 Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου 
Α με εσχάρα Καθαρισμός φρεατίου τύπου 
Α (με εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα) για 
κάθε επιπλέον άνοιγμα

τεμ 2.000 10,30 20.600,00

5 Απόφραξη συνδετήριου αγωγού δικτύου 
αποχέτευσης ομβρίων μήκους έως 6,00 μ

τεμ 10 134,80 1.348,00

6 Ανακατασκευή τμημάτων αγωγού δικτύου 
αποχέτευσης ομβρίων ή λυμάτων διατομής
έως Φ400

m 10 206,00 2.060,00

7 Επισκευή μετώπης και πλάκας επικάλυψης 
φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Τ 
(πλευρικού ανοίγματος) Επισκευή 
φρεατίου με φθορές της μετώπης και της 
πλάκας επικάλυψης σε πλάτος άνω των 35 
cm Για το πρώτο πλευρικό άνοιγμα του 
φρεατίου.

τεμ 15 155,00 2.325,00

8 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου και απλή 
τοποθέτηση νέας τυποποιημένης  
χυτοσιδηράς εσχάρας φρεατίου

τεμ 20 221,76 4.435,20

9 Χρωματισμός χυτοσιδηρών εσχαρών 
φρεατίων υδροσυλλογής

m2 1.000 19,70 19.700,00

10 Αποξήλωση και ανακατασκευή 
κατεστραμμένων τμημάτων 
οδοστρώματος, πεζοδρομίου, νησίδας ή 
πλατείας από πάσης φύσης υλικά 
επίστρωσης. τσιμεντόπλακες ή 
τσιμεντοπλακίδια  και επαναφορά

m2 350 61,44 21.504,00

11 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή 
τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση
αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων 
υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου 
αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)

m3 10 55,60 556,00

12 Εργασία τακτοποίησης στάθμης ή 
αντικατάστασης  χυτοσιδηρού καλύμματος 
φρεατίου επίσκεψης ή χυτοσιδηράς 
εσχάρας φρεατίου υδροσυλλογής.

τεμ 10 364,25 3.642,50

13 Ωριαία αποζημίωση συνεργείου επέμβασης ωρ 5 730,89 3.654,45
14 Πρόσθετη ωριαία αποζημίωση αυξημένης 

επιφυλακής κατά την διάρκεια της 
περιόδου πλήρους επιφυλακής

ωρ 30 146,17 4.385,10

Σύνολο 1. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 112.895,25 112.895,25

Συνολική δαπάνη εργασιών μελέτης 112.895,25

Απρόβλεπτα/στρογγυλοποίηση 7,98

Άθροισμα 112.903,.23

ΦΠΑ                            24,00 
%

  27.096,77

Γενικό Σύνολο 140.000,00





6. Εναλλακτικές προσφορές:  απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών 

7. Χρόνος παράδοσης  εκτέλεσης υπηρεσίας: (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: 

      Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις1 αυτών όπως
προβλέπεται στο άρθρο 25 του ν. 4412/16, και έχουν εμπειρία στην εκτέλεση εργασιών
αντιπλημμυρικής προστασίας, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. Για
τη  συμμετοχή στο  διαγωνισμό οι  συμμετέχοντες  θα πρέπει  να  έχουν  πρόσβαση στο
σύστημα ΕΣΗΔΗΣ και να διαθέτουν ηλεκτρονική υπογραφή2. Στην περίπτωση ανάδειξης
ως προσωρινού μειοδότη ένωσης οικονομικών φορέων’  η  ένωση αυτή θα πρέπει  να
αποκτήσει νομική μορφή κοινοπραξίας με έναν αριθμό φορολογικού μητρώου.

    
     Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό,  οι  διαγωνιζόμενοι  θα  πρέπει  να  καταθέσουν

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και
επτά  λεπτών  (2.258,07  €)3 που  αντιστοιχεί  στο  2%  της  εκτιμώμενης  δαπάνης  της
σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.         

9.  Κριτήριο  ανάθεσης:  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Ν.4412/2016, 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr

του ΕΣΗΔΗΣ

Τετάρτη
18/10/2017

 Πέμπτη
19/10/2017
ΩΡΑ 08;00

 Τρίτη 14/11/2017
ΩΡΑ 14:00:00

1 Άρθρο 19, παρ. 2 ν. 4412/16

2 Πληροφορίες www.ermis.gov.gr

3 Άρθρο 72 του ν. 4412/16

http://www.promitheus.gov.gr/




13.  Χρόνος  ισχύος  προσφορών:  (12)  μήνες  από  την  επομένη  της  διενέργειας  του

διαγωνισμού καθώς και  για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν  την προσφορά

τους.

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

15. Χρηματοδότηση:  Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ  30.7336.0001  του προϋπολογισμού

2017 του Δήμου. Οι εργασίες χρηματοδοτούνται κατά 140.000,00 € από το ΥΠΕΣ σύμφωνα

με την υπ. αρ. πρωτ. 50069/23-12-2014 (ΑΔΑ: ΩΓΝΟΝ-ΨΝ7) απόφαση 

Σχετικές  η υπ’ αριθ.  186/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της

πίστωσης  (ανάληψη  υποχρέωσης)  και  η  βεβαίωση  του  Προϊσταμένου  της  Οικονομικής

Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α

του  άρθρου  4  του  ΠΔ  80/2016  και  τη  δέσμευση  στα  οικείο  Μητρώο  Δεσμεύσεων  της

αντίστοιχης πίστωσης με α/α Β/237

16. Προδικαστικές προσφυγές:  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, υποχρεούται, πριν από την υποβολή

των  προβλεπόμενων  στον  Τίτλο  3  του  Ν.4412/2016  ένδικων  βοηθημάτων,  να  ασκήσει

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της

αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Η  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  άσκηση  των

ένδικων  βοηθημάτων  του  Τίτλου  3  του  Ν.4412/2016  κατά  των  εκτελεστών  πράξεων  ή

παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. (άρθρο 360 παρ.2  του Ν.4412/2016)  

Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή

παραλείψεων  της  αναθέτουσας  αρχής  κατά  τη  διαδικασία  της  ανάθεσης  δημόσιων

συμβάσεων εκτός από την προαναφερόμενη προδικαστική προσφυγή. (άρθρο 360 παρ.3

του Ν.4412/2016)

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  στον

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, 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. (άρθρο 361 του Ν.4412/2016)

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από

τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις

εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος

του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των

δεκαπέντε  χιλιάδων  (15.000)  ευρώ.  Αν  τα  έγγραφα  της  σύμβασης  δεν  προκύπτει  η

προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής,

κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ. (άρθρο 363 παρ.1 του Ν.4412/2016)

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη

σύναψη  της  σύμβασης  επί  ποινή  ακυρότητας,  η  οποία  διαπιστώνεται  με  απόφαση  της

ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368. Κατά τα λοιπά, η άσκηση

της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με

την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366. (άρθρο 364)

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν.4412/2016, καθώς και του

ΠΔ 39/2017.

17. Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στο Διαύγεια,

περιληπτική προκήρυξη θα δημοσιευθεί σε δύο οικονομικές εφημερίδες και δύο τοπικές. 

Τα  έξοδα  δημοσιεύσεων  του  διαγωνισμού  και  τυχόν  επαναληπτικού  βαρύνουν  εξ’

ολοκλήρου τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο 

Ο Δήμαρχος

Λαγουδάκης Ιωάννης








