
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου  

«Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων  στο Δήμο Περάματος » 
με προϋπολογισμό 700.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%). 

 
1. Αντικείμενο του έργου 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων επί της 
οδού Πλαστήρα, που ξεκινά από τον ήδη κατασκευασμένο αγωγό στη συμβολή της υπόψη 
οδού με την Λεωφόρο Ειρήνης και καταλήγει στη συμβολή των οδών Πλαστήρα και Στερεάς 
Ελλάδος.         
      Προβλέπεται επίσης η κατασκευή τμημάτων των αγωγών ομβρίων των οδών Στερεάς 
Ελλάδος και Χρυσ. Σμύρνης που συμβάλλουν στον αγωγό της οδού Πλαστήρα. 

      Τα παραπάνω τμήματα είναι άμεσα λειτουργικά αφού συνδέονται με ήδη 
κατασκευασμένα και λειτουργούντα τμήματα δικτύων 
2. Οικονομική ανάλυση του έργου 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία της ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και αναλύεται στις ακόλουθες ομάδες εργασιών:  
α) ΟΜΑΔΑ Α:  Εργοταξιακή σήμανση-Προστατευτικές κατασκευές, Εκσκαφές, Καθαιρέσεις-
αποξηλώσεις-καθαρισμοί-αποκαταστάσεις, Επιχώματα-επιχώσεις, Αντιστηρίξεις  
με προϋπολογισμό 245.996,00 €  
 
β) ΟΜΑΔΑ Β:  Κατασκευές από σκυρόδεμα - Στεγανοποιήσεις-αρμοί-λοιπές εργασίες   
με προϋπολογισμό 63.177,50 €  
 
γ) ΟΜΑΔΑ Γ:  Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις, Δίκτυα, Λοιπές κατασκευές 
δικτύων  
με προϋπολογισμό 96.308,00 €  
 
και προστίθεται: 
1) Γ.Ε. και Ο.Ε (18%): 72.986,67  €,  
2) ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%: 71.770,23 €  
3) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 277,73 €  
4) ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ : 14.000,00 
5) ΦΠΑ (24%): 135.483,87€.    
  
   Σύνολο:700.000,00 €. 
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3. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 6 μήνες από την ημέρα υπογραφής 

της σύμβασης 
 
4. Χρηματοδότηση 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής 

(ΚΑΕ9775.07.013), είναι δε εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου και έχει ήδη 
πραγματοποιηθεί Ανάληψη Πολυετούς Υποχρέωσης, στον ΚΑΕ Κ.Α.:25-7312.0021. 

 
5. Σύστημα δημοπράτησης 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α 

του Ν.4412/2016 περί ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των 
ορίων. Ως κριτήριο ανάθεσης για το εν λόγω έργο, λαμβάνεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά με βάση την τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στον ανωτέρω νόμο. 

 
6. Δικαιούμενοι συμμετοχής 
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον δραστηριοποιούνται στην κατηγορία: Υδραυλικά που 

είναι εγκατεστημένες 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 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. 
 

           7. Έγγραφα σύμβασης και τεύχη 
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης καθώς 
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.perama.gr. 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 18/11/2019, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε 
όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο 
έως 22/11/2019. 

 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 20 37 223, FAX. 210 4021613,   
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Δημήτρης Παπαθανασίου 
 

             8.  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών - Αποσφράγιση 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, ήτοι έως τις                         
25/11/ 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. 
Η αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού θα γίνει την 29/11/2019, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. 
 

            9.  Εγγύηση συμμετοχής 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση, από τους συμμετέχοντες οι-

κονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 11.290,32 €. 

 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.  
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες. 

 
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο. 
 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Περάματος. 

 
Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική αναλυτική Διακήρυξη. 

 
 
 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 

ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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